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El Barça pateix
però sobreviu a
Dortmund (0-0)
Ni el retorn de Messi porta el gol
blaugrana i Ter Stegen atura un penal

Ter Stegen va ser el millor del Barça a Alemanya ■ S.S. / EFE
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BLOQUEIG · Sánchez força
la repetició d’eleccions culpant
el PP, Cs i Unides Podem de
bloquejar la formació de govern
CULTURA I ESPECTACLES

CORONA · El rei no proposa
cap candidat i el seu rol queda
tocat quan RTVE se li avança
negociant el debat electoral

DESINFLAT · El cop d’efecte
de Rivera es dilueix en 24 hores
perquè Casado el planta i es
manté definitivament en el no

P28,29

Nacional

P6,7

Misteriosa desaparició
de la vista de Junqueras
al TJUE fixada per al 14-O
Al calendari oficial del Tribunal de
Luxemburg ara no hi consta cap vista
Nacional

P14

Els guardonats d’aquesta edició, amb Montse Barderi a la dreta de la imatge, entre Lluís Prats i Ferran Sáez ■ MANEL LLADÓ

La revolució dels Bertrana
Montse Barderi encapçala els renovats Premis Literaris de Girona

181870-1190165T

“La dignitat de Catalunya”,
un editorial deu anys vigent
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Martí Gironell

Fer

Dones
forçudes

M

ontse Barderi
ha guanyat la
52a edició del premi
Prudenci Bertrana
amb La memòria de
l’aigua, un relat sobre
el destí de tres generacions de dones
que reivindiquen el seu lloc al món.
Però la novel·la sosté, argumenta i
defensa que la literatura és salvadora. Que la ficció t’alleuja la duresa de
la realitat. Una realitat que per a les
dones catalanes de classe baixa era
molt dura. I el que ha patit l’àvia, la
Clemència, ho ha de suportar la mare, la Rosalia, i el sofriment acumulat
arriba fins a la filla. La Clemència sap
qui és, qui vol ser i qui estima, però
no la deixen ser ni la deixen fer. Capbusseu-vos en la novel·la si voleu saber si se’n surt. La Rosalia, tenallada
per les conseqüències d’un matrimoni no desitjat, ha de fugir a la ciutat
per mirar de trobar el seu lloc. Us
convido a submergir-vos en el seu relat, fred, fosc i rigorós, com les aigües d’una gorga. I la Núria es refugia en la literatura per reivindicar-se

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Les dones de Barderi
són prou forçudes
i determinades per trobar
la manera de lluitar per
fer la seva vida
com a dona i, sobretot, desempallegar-se de la memòria de l’aigua. És a
dir, que sembla que no puguis començar de zero, perquè arrossegues
els dolors de les generacions passades que condicionen la teva vida. La
Núria és filla de les circumstàncies
que l’han precedida –les de la seva
mare i les de l’àvia–, però se’n desempallega, d’aquesta memòria.
Sense trair aquesta memòria té
prou força per fluir lliurament la seva vida sense cap llast que l’ancori a
un passat nociu. Barderi ha trenat,
de manera magistral i absorbent,
tres històries en una. Molt ben escrita. Amb un llenguatge suggerent,
acurat i pròxim, que homenatja les
generacions passades. Sobretot de
dones que han patit un dolor tan
gran que les ha transformat per
sempre i que sovint els ha impedit
estimar. Així com l’aigua sempre acaba trobant el camí per tornar al mar,
les dones de Barderi són prou forçudes i determinades per trobar la manera de lluitar per fer la seva vida i que
res ni ningú els ho impedeixi.

Flagel·lants

E

l llibre de Francesc-Marc Álvaro
Assaig general d’una revolta,
que ara fa furor i que és una illa
extraordinària i plena de fruits en mig
del mar de llibres que el procés independentista ha fet emergir, no és només una crítica a com aquest procés
s’ha conduït per la banda catalana. És
també un correctiu sever a l’actitud de
l’Estat i els seus servidors durant
aquests temps aflictius. Ho va haver
de recordar el mateix autor en l’acte
de presentació del llibre, dilluns a Barcelona. Segons Jordi Barbeta, en una
crònica de l’acte, els assistents eren
majoritàriament formats per “alguns
dels que van engegar el procés i se
n’han penedit, els que no s’han mullat
mai i s’apunten al penediment i els
que sempre van estar en contra del
procés i els encanta assistir a cerimònies d’autoflagel·lació sobiranista per
dir-los nosaltres ja us varem avisar i
qui avisa no és traïdor”. I els crítics
amb l’Estat, on eren? Alguns se n’hi
van veure però feia l’efecte que eren
majora els descrits per Barbeta. Els
presentadors del llibre –Màrius Carol,
director de La Vanguardia, Jordi Bas-

“
Cal recordar
que Francesc-Marc
Álvaro també
censura l’Estat

té, d’El món a Rac1, i Esther Vera, de
l’Ara– no van incidir en l’aspecte estatal. L’“autoflagel·lació” o la flagel·lació
a seques és molt més rendible i satisfactòria. Jo m’afegeixo als crítics amb
la trajectòria del procés –em sembla
que els lectors ho deuen haver notat–,
però avisin-me vostès el dia que detectin que sóc comprensiu amb l’Estat o
no hi projecto prou la censura. Es pot
tenir el monopoli de la força i al mateix temps la seva sàvia administració.
Tan sàvia que no calgui usar-la perquè
la política la faci inservible. FrancescMarc va denunciar la injustícia de la
presó dels líders independentistes,

“tots amics meus”. Va haver de recordar a la concurrència que ell mateix és
independentista... Si no vigila, li giraran el llibre com un mitjó, li faran dir
el que no diu i convertiran el text en el
catecisme de l’unionisme, del constitucionalisme o com en vulguin dir.
Ningú no parla de l’últim capítol.
Que potser no han arribat fins al final?
El llibre acaba de sortir, és llarg, té la
lletra petita... L’autor s’hi mostra preocupat i interrogant. El procés ha fet
aflorar l’anticatalanisme. El resultat
de les últimes eleccions al Parlament,
que va erigir Ciutadans en primera
força, ¿significa que s’ha trencat el vell
objectiu de “Catalunya un sol poble”,
tan treballat per Benet, Candel, Pujol,
el PSUC i el PSC, on el catalanisme
era integrador? La pregunta és inquietant. Francesc-Marc Álvaro, que no defuig cap debat, se la formula. No hi ha
resposta segura. Caldrà esperar eleccions de menys temperatura anímica i
també l’actitud dels partits, independentistes o no però fermament catalanistes. Estan per la feina els flagellants de la presentació? FrancescMarc Álvaro els va interpel·lar.
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A la tres

“
Quin coi de
negociació ha estat
aquesta, que
competien a veure
qui ens aplicaria
més i millor el 155?
en veu alta. Deia Torrent: “Nosaltres
hem de fer la reflexió des de l’òptica
estricta del conflicte que viu Catalunya amb l’Estat. Hem d’analitzar què
ens convé més estratègicament, si un
govern en minoria PSOE-Podem, amb
capacitat d’incidència de l’independentisme a l’Estat, o el risc d’un govern del tripartit ultra.” Em va semblar una interrogació assenyada. Pocs

De reüll
Emma Ansola

l candidat Pedro Sánchez abandona la política i opta
per buscar un nou escenari que li sigui més
favorable per formar govern, si pot ser monocolor,
prement només el botó de les eleccions. Quatre
eleccions en quatre anys perquè no s’ha volgut
gestionar la realitat i les del 10 de novembre dibuixaran
un nou escenari inevitablement en què, per començar,
els presos polítics no podran repetir com a candidats en
cap llista. Amb la convocatòria, a més, es permet
esbandir de cop la imatge i el ressò d’un hemicicle en
què cinc diputats estan en presó
Sánchez
preventiva i en pocs dies es donarà
a conèixer la sentència al procés a
deixa molt
de la qual ara el PSOE sí que
difícil un nou l’entorn
podrà marcar perfil. Vox, a més, està
escenari
de baixa i podria obtenir pitjors
de pactes
resultats que en les passades
eleccions la qual cosa també ajuda
inevitables
a destensar la cambra baixa.
Sánchez va dir ahir que vol un govern estable i coherent
però no ha trobat soci ni per la dreta ni per l’esquerra,
perquè potser no són socis el que busca, no vol el
govern de coalició que li dibuixa el multipartidisme.
Sánchez necessita deixar anar llast; Vox, Cs, Podem i els
independentistes. Ha optat per arriscar-se i anar a unes
eleccions que estaran precedides per una campanya
electoral curta. I es continuarà sense explicar el
programa, ni es donaran arguments perquè els
dirigents polítics i els partits han optat per llençar la
canya i pescar dins d’una gran barreja ideològica.

dies després, però, i vist com han anat
les coses, soc dels que no sabrien dirlos en què es diferencia el PSOE del PP
amb relació al que ens convé més, que
deia Torrent. Vostès van seguir ahir
l’encreuament de cartes entre Pedro
Sánchez i Albert Rivera? L’un, posant
com a condició per a un acord que
s’apliqui el 155 a Catalunya i l’altre,
contestant-li per escrit que “no vacillarà” a aplicar-lo? Però quin coi de negociació és aquesta, que la principal
discussió entre les principals formacions polítiques espanyoles a l’hora de
facilitar una investidura és veure qui
aplicarà abans i amb més duresa el
155 a (contra) Catalunya? No haurien
d’estar competint entre ells per veure
qui té una solució per al conflicte? No.
Han competit només per veure qui
s’enduia la culpa del seu fracàs i qui
s’acarnissava més i millor amb els independentistes. Una vergonya. I una
irresponsabilitat. Ja s’ho faran.

Les cares de la notícia
MINISTRE D’AFERS ESTRANGERS ESPANYOL

Josep Borrell

El llast de la
legislatura

E

http://epa.cat/c/4bijqm

Sánchez i la
ruleta russa
electoral

Quina vergonya!

S

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

i ja fa mesos que estava profundament decebut amb el govern
espanyol (per la seva poca sensibilitat amb Catalunya, pel seu poc respecte amb la llengua catalana –hauria
de dir menyspreu?–, pel seu mal tracte fiscal, per les poques inversions, per
les plantofades de l’1-O...), els he de
confessar que l’espectacle d’aquesta
suposada negociació per a la suposada
investidura de Pedro Sánchez ha superat totes les meves previsions. Ha
estat un espectacle lamentable. Una
vergonya. I la compareixença (electoralíssima) de Pedro Sánchez d’anit, el
millor exemple. Els he de confessar
que jo era dels que es pensaven que sí,
que no era el mateix que governés Mariano Rajoy que ho fes Pedro Sánchez.
Però en començo no només a tenir algun dubte, sinó a tenir-ne alguna certesa. La vigília de la Diada vaig entrevistar el president del Parlament, Roger Torrent, que es feia una pregunta

Accedeix als
continguts del web

Anticatalanisme 5G

-+=

El Ministeri d’Afers Estrangers ha bloquejat un projecte estratègic de la Generalitat per desenvolupar
el corredor 5G en col·laboració amb la regió d’Occitània i amb l’aval de la Comissió Europea perquè
no li agrada com està redactat l’acord. L’obsessió
de Borrell amb el govern català és ja malaltissa.
PREMI PRUDENCI BERTRANA

Montse Barderi

Premi a Girona

-+=

L’escriptora, periodista i filòsofa Montse Barderi
(Sabadell, 1969) es va endur ahir el premi Prudenci Bertrana de novel·la, un dels guardons més
prestigiosos de la literatura en català, amb una
història de tres generacions de dones, des de finals del segle XIX fins a l’actualitat.
DIRECTOR D’ORQUESTRA

Zubin Mehta

Concert a Barcelona

-+=

El popular director d’orquestra Zubin Mehta dirigirà avui al vespre el concert inaugural del cicle
BCN Clàssics a l’Auditori, amb l’actuació de l’Orquestra Filharmònica d’Israel i els cors de noies i
infantil de l’Orfeó Català. Una oportunitat per veure un dels grans mestres de la música.

Lluny d’acostar posicions entre el PSOE i Unides Podem
–els dos partits cridats a governar
d’acord amb els resultats de les últimes eleccions generals espanyoles–, el termini legal per esgotar les
negociacions de la investidura del
nou president ha servit per a tot el
contrari. Enrere queden els crits de
la militància la mateixa nit electoral,
quan exigia al guanyador de les
eleccions, Pedro Sánchez, que
“amb Rivera, no” i també el simulacre d’oferta que el mes de juliol situava Unides Podem a les portes del
Consell de Ministres. A l’hora de la
veritat, Pedro Sánchez ha torpedinat l’entesa amb Pablo Iglesias i s’ha
dedicat a festejar Ciutadans i el PP
per aconseguir la seva abstenció.
Mentrestant, la dreta s’ha parapetat
en el tacticisme electoral esprement a fons la catalanofòbia. I no
només la dreta, el mateix Sánchez
va convertir ahir la seva roda de
premsa en el primer acte de campanya de les noves eleccions.
La repetició electoral després
del fracàs consumat ahir dibuixa un
escenari temptador per als socialistes, que d’acord amb les seves enquestes internes podrien enfortir
les posicions i fins i tot prescindir totalment d’ERC, una situació que
permetria a Sánchez abraçar un
discurs més centrista, alliberat de
les exigències socials d’Unides Podem, i segellar una majoria amb Ciutadans que els mercats podrien beneir, sobretot tenint en compte els
dos desafiaments que obsessionen
els poders de l’Estat: el problema
català i l’amenaça d’una nova recessió econòmica. Poc sembla importar a Sánchez el risc que representa
la ruleta russa per la qual aposta i
que els principals sacrificats
d’aquesta maniobra puguin acabar
sent els desmotivats votants d’esquerres i el programa social que
tant diu que l’enorgulleix.
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Tal dia
com
avui fa...
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Els aforaments
El president espanyol, Pedro
Sánchez, anuncia que vol
reformar la Constitució per
eliminar el sistema
d’aforaments.

Carina Filella

20
anys

El cas Pinochet
Xile pressiona Espanya cridant
a consultes el seu ambaixador.
El ministre Josep Piqué
minimitza el conflicte i nega
una crisi amb el govern de Frei

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau

Cent anys de
cooperativa

L

anys

Fèlix Millet esquiva la presó.
Confessa haver-se lucrat amb
el càrrec i desactiva la intenció
del fiscal de demanar la presó
cautelar.

Tribuna

Full de ruta

a cooperativa
agrícola de la Palma d’Ebre acaba de
celebrar el centenari
de la seva creació. És
una de les aproximadament 40 entitats associatives
d’aquest tipus (la majoria tenen com a
sector productiu principal l’oli o el vi)
que daten de fa un segle i que encara
perviuen al país com a motors econòmics i socials d’allà on estan implantades. El cooperativisme agrari ha estat
longeu i ha estat capaç de superar entrebancs de tots colors. El procés que
viu el país avui n’hauria de prendre alguns exemples, de com amb la unió i la
tenacitat podem ser imparables, com
ho van ser aquells pagesos que van aixecar un model agrari que avui dia, tot
i que cal adaptar-lo al segle XXI, ha estat fonamental. El president Eduard
Vernet, un pagès jove (per sort, en tenim alguns de joves que aposten per la
pagesia), deia en el seu discurs institucional que tot i les desunions entre els
socis, les males collites o les guerres
(sobretot la civil, que com en tots els
altres sectors de la societat ho va trastocar tot), la cooperativa va saber remuntar. De les antigues moles de pedra avui s’ha passat a uns moderns
sistemes d’extracció, i elabora unes
400 tones d’oli d’oliva verge extra a
l’any. Enguany l’entitat haurà de superar un altre escull: a la campanya difícil
que es preveu per la poca collita d’olives, s’hi sumen les conseqüències del
foc que a finals del mes de juny va arrasar part de la comarca de la Ribera
d’Ebre, amb diversos pagesos de la
Palma afectats. Vernet va demanar a la
consellera d’Agricultura, Teresa Jordà
(que prèviament s’havia reunit amb els
pagesos afectats pel foc), que els busqui solucions “reals i possibles”, perquè deixar abandonat el camp català
comportarà dos problemes més: la
manca del relleu generacional i debilitar encara més l’equilibri territorial
(Vernet va remarcar que no hem de
parlar de reequilibri territorial, perquè
una cosa que no ha estat mai equilibrada no es pot reequilibrar!). Jordà va
aprofitar aquest dia de festa gran a la
Palma d’Ebre per anunciar ajuts per
retornar “la capacitat productiva immediata” als pagesos afectats per l’incendi. Però sobre el camp català s’hi
aboca una galleda d’aigua freda (i
aquesta aigua no n’apagarà cap, de
foc): amb un escàs 1% del pressupost
de la Generalitat per a l’agricultura només es poden fer pedaços mal cosits,
segons denuncien els sindicats.
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El cas Palau

Polítiques indignes!

H

aver vist el drama humà viscut a
l’Open Arms, i constatar que les
institucions europees, els polítics
i els dignataris eclesiàstic, ni s’han immutat el més mínim, és per sentir vergonya
aliena per la manca de dignitat dels que
ens representen. El drama que vàrem
viure a finals d’agost, és vergonyós. Polítics de tot el ventall ideològic, de la ultradreta a l’esquerra radical, de la Unió Europea i dels estats que la constitueixen,
que en el millor dels casos s’acusaven mútuament, com els directament implicats:
la UE, Itàlia i Espanya (que arribà tard i
malament), així com els seus eclesiàstics
que, ben pocs, obriren boca.

PER LA MISERABLE PERFÍDIA de tots ells, és

hora de denunciar-los, donat que aquestes institucions, ens evidencien que només es mouen pel podrit diner i per beneficiar les grans financeres. És per això que
els seus titelles de torn mai s’impliquen a
trobar sortides humanitàries per als més
pobres i marginats de la terra, per als que
reclamen poder viure, per als refugiats,
com també per als que per culpa de les seves polítiques provoquen que la fam i la

misèria, sigui la causa principal de la llau
humana que busquen una vida millor a
Europa, però que sovint el que troben és
la mort a la Mediterrània...
UNA EUROPA i una Espanya orgulloses del

seu origen cristià i/o catòlic, però aquestes
institucions religioses no s’impliquin gaire
amb les exigències de l’Evangeli. Volen que
la religió sigui preconciliar i a poder ser tridentina i, majoritàriament, han aconseguit (exceptuant el papa Francesc i molts
cristians anònims) que no adoptin el paper
profètic del bisbe Casaldàliga, cosa que
–òbviament– posaria en perill el poderós

“
El drama de
l’‘Open Arms’ fa
sentir vergonya
aliena per la manca
de dignitat dels que
ens representen

regim del 78 hereu del franquisme a Espanya, o el sistema oligarquicofinancer de la
UE i del seu BCE. Els Drets Humans per
aquestes institucions (que en el seu dia, totes signaren la Carta Magna de Nacions
Unides) són, i segueixen sent, un simple
document que protocol·làriament havien
de signar, però en cap cas aplicar...(?)
D’aquí les seves sistemàtiques i miserables
polítiques injustes de diferent ordre, sense
el més mínim rubor, ni ningú que aturi o
freni la seva corrupta política inhumana, o
fins i tot criminal, que apliquen dia a dia,
per idolàtricament satisfer la seva: luxúria, gola, avarícia, peresa, ira, enveja o supèrbia...
HE FET ESMENT del català Pere Casaldàli-

ga, perquè, a més de ser un profeta del
nostre temps, hauríem d’aprendre del
seu testimoni. Quan fou consagrat bisbe
de São Félix do Araguaia, al Brasil, va renunciar a l’anell episcopal, la mitra i el bàcul. Ho argumentava dient: la mitra serà
un barret de palla, com els dels pobres
amb els quals camino; el bàcul serà la Veritat de l’Evangeli; l’anell serà la fidelitat a
la Nova Aliança del Déu Alliberador...

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

L’endemà
b Ahir (11/09), molts molts
catalans vam sortir al carrer
per reclamar, un altre cop, l’alliberament del presos i exiliats
polítics i la independència.
Érem molts, però ni molt
menys tots. Què se n’ha fet, de
totes aquelles persones que es
van enfrontar a l’autoritat per
anar a votar l’1 d’octubre; què
se n’ ha fet, de tota aquella gent
que va unir Catalunya de punta
a punta donant-se les mans?
I no valen les excuses d’estar
cansats, i que si el govern això
o allò; ja sabem que tenim un
govern que sembla de comèdia, al qual només l’importa el
partit i ser els primers, però
nosaltres sí que sabem el que
hem de fer: sortir al carrer tots
junts, reclamar la llibertat dels
nostres amics polítics presos i
exiliats, i la independència cantant ben fort Els segadors.
Ningú va dir que seria fàcil, i
s’acosten temps més difícils
encara, així que, com sempre,

tots units i ni un pas enrere.
P. D. Violents absteniu-vos.
VICTÒRIA PIJUAN
Barcelona

Manlleu, capital
d’un riu segrestat
b L’ús privatiu de les aigües
dels rius mentre discorren pel
seu curs natural requereix, si
aquestes s’utilitzen per regar
camps de conreu, d’una concessió administrativa de conformitat amb el que disposen
les lleis i els reglaments. Concretament, em refereixo al tipus de reg per expansió amb
bobina de mànega extensible i
pivot incorporat, que alguns
propietaris i/o terratinents de
la conca del Ter fan servir en
aquests moments. No sé si
aquests terratinents disposen
tots de la corresponent llicència; però, més enllà d’aquest
requisit, penso que aquests
aparells de reg representen un
desgast enorme per al cabal
del riu. Malgrat tot, soc cons-

cient que necessiten l’aigua per
regar els seus camps de conreu, però a l’ensems penso
també que dins d’aquestes necessitats, que torno a dir que
comparteixo, hi ha d’haver
unes normes de reg establertes que, ara mateix, no sé fins a
quin punt s’acompleixen. La
responsabilitat, l’ordre, el respecte i el sentit comú són qualitats que no figuren al full de
ruta d’alguna finca en què he
pogut comprovar que el pivot
ha funcionat gairebé dia i nit.
Dit això, no puc deixar de
preguntar-me ni de fer en tot
moment aquestes reflexions:
algú té idea del consum d’aigua
d’un d’aquests dispensadors
que funciona les 24 hores del
dia amb un raig com el puny?
Aquestes captacions d’aigua, si
depenen d’un riu en precari i
despulladet de recursos, no
haurien de ser més moderades? Tot el festival de mànegues tan atractives i seductores per algun sector de la pagesia, quina administració les

controla? Es pot segrestar un
riu pel sol fet de comprar una
llicència? Com és possible,
també pregunto, que en les poques vegades que ha plogut
aquest estiu, algun terratinent,
en el moment de ploure, no hagi tingut la suficient vergonya ni
decència per parar la bomba
del riu que alimenta el pivot?
Si l’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració amb el
Grup de Defensa del Ter, no posa una mica d’ordre en tot el
sistema de reg de la conca del
Ter, el riu es convertirà en algunes èpoques, en una autèntica
claveguera acompanyada
d’una vegetació flotant que, si
m’ho deixeu dir, no m’agrada
gens.
Arribats a aquest punt, i per
acabar, voldria fer-vos una altra
pregunta: no us sembla que el
cabal del Ter es mereix més
respecte i menys despotisme?
Ho deixo aquí i moltes gràcies
per la vostra atenció.
JORDI SALINAS CASTELLS
Manlleu (Osona)
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La frase del dia

“El 155 no és la solució ni ara ni llavors [2017]. Va ser un
instrument probablement necessari, però no la solució”
Núria Marín, PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

Quina unitat?

Clar país?

Ignasi Riera

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

“U

nitat!”, se sent entre les
files de l’independentisme: unitat contra la confrontació entre els partits independentistes; unitat contra la suposada i tòpica traïció dels líders més realistes; unitat perquè la correlació
de forces, dins i fora de l’independentisme, no es vegi alterada... No
fa tant, al voltant dels qui contestaven la unilateralitat independentista, també sentíem apel·lacions a la
unitat, en aquest cas constitucionalista, en un intent de dissoldre
l’esquerra catalana en les posicions
de la dreta i el nacionalisme espanyols.

mensa majoria de la seva ciutadania
se’n senti part integrant. I només
se’n pot sentir part integrant quan
tota ella és igualment considerada i
reconeguda; és a dir, a partir d’una

seria el repte: en el
sentit d’incorporar la diferència a la
ciutadania de ple dret i a la causa comuna catalana. Un objectiu nacional que implicava, òbviament, construir un consens democràtic integrador de la diversitat, sobre la base, òbviament, d’un catalanisme
d’intensitats diverses. Aquesta va
ser la clau aleshores i ho és ara, coherentment amb allò que Catalunya
ha estat en el decurs del temps:
“Fruit de moltes llavors” (V. Vives).

TOT CANVI FONAMENTAL,

SI AIXÒ ÉS AIXÍ en general, com no ho
ha de ser quan es tracta ni més ni
menys que de canviar els perfils de
la nació, la seva formulació constitutiva? En aquest cas, el consens social és especialment inexcusable,
perquè no és en va que la nació és sobretot la vigència del consens bàsic
de la ciutadania. No hi ha nació, no
hi ha Catalunya, sense que la im-

Sísif
Jordi
Soler

ARA FA CINQUANTA-CINC ANYS (1965)
que Francisco Candel escrivia Els
altres catalans: els altres, bé que
tan catalans com els uns. Era una
formulació que entroncava amb el
desig dels ambients catalans més
conscients sota el franquisme i, en
general, amb la tradició acollidora i
inclusiva de la societat catalana.
‘FER CATALANS’

TOTES AQUESTES, unitats molt petites,
molt insuficients per assolir cap fita
que pugui anar més enllà d’aconseguir l’agrupament d’una o altra part
de la ciutadania. I, per descomptat,
insuficients, quan no contraproduents, per assolir fites d’envergadura i consistència nacional per a
Catalunya.

relatiu als fonaments de la vida en comú, a les regles del joc que ens defineixen com a
subjecte col·lectiu, exigeix un nivell
de consens social suficient. Si
aquest consens no es dona, el canvi
assajat no té prou legitimitat, no
s’assenta sobre una base social prou
sòlida i fracassa o esdevé la llavor de
la divisió social.

idea de Catalunya que inclogui la seva pluralitat.

“
Unitat, sí, però
gran unitat, sisplau,
que ens permeti
obrir una nova
etapa en què
Catalunya pugui fer
un veritable pas
endavant

LES ‘UNITATS’ que no persegueixen
aquesta gran unitat poden ser útils
per a finalitats parcials, però, si
obliden o contradiuen la unitat nacional imprescindible, poden dividir fatalment la nació, perquè generen una polarització social identitària que pot engegar a rodar la nació.
Una cosa, aquesta, que és comprensible en els que propugnen la unitat
anticatalanista o lerrouxista, però
absolutament incomprensible en
aquells que propugnen la unitat des
d’una voluntat d’afirmació nacional
de Catalunya.
UNITAT, SÍ,

però gran unitat, sisplau,
que ens permeti obrir una nova etapa en què Catalunya pugui fer un veritable pas endavant, tant en el plet
amb Espanya com en allò que li és vital: la seva cohesió nacional.

E

l 1978, Vicent Andrés Estellés ho
deia així: “Oh clar
país, que ara volen
obscur / homes obscurs de tenebrosa lletra / i el fan funest amb baralles i
plets!”. Aquell any Montserrat Roig publicava, setmana rere setmana, la secció El Corcó, en una revista, Arreu, de
vida massa efímera. Al carrer hi havia
manifestacions a favor d’una dona
que les autoritats –ep!, ja en temps de
canonitzada Constitució!– havien empresonat per delictes contra els drets
de la dona. La Roig responia així: “Demanar amnistia total per a la dona és
demanar, nogensmenys, que les dones comencin a viure com els vingui
de gust. Prendre anticonceptius vol
dir que si ets mare ets més mare, perquè així ho has decidit: fer l’amor amb
l’home que estimes, tant si és a dins
com a fora del matrimoni, vol dir que
et fa millor perquè així ho has decidit.
En realitat, el dia que les dones no es
morin de fàstic a la cangri per haver
fet amb el seu cos el que elles desitgen, significarà que la nostra societat
comença a alliberar-se de debò. Mentrestant, hi ha partits polítics de tota
mena que continuen fent la viu-viu en
això de les dones. Hi ha homes que
prefereixen viure amb prostitutes,
avortadores il·legals, adúlteres de tota
mena, etc., perquè així gaudeixen de
la falsa llibertat i seguretat que una civilització masclista els ha atorgat.”
De tot això en fa 41 anys. Ho comentàvem amb gent que s’interessa, per la futura independència. Una
treballadora de la sanitat pública
pregunta si en els programes d’una
futura Catalunya independent quedarà clar tot el que demanava Montserrat Roig. Els dic que no ho sé. I és
per això que ho pregunto als hipotètics lectors
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Nacional

Deu anys de
l’editorial
conjunt dels
diaris

Sorprèn la vigència
de la demanda de
sortida al procés
català, que Madrid
ja desatenia

Tram del
corredor
ferroviari de
Vandellòs

Foment anuncia
una nova estrena
per a finals d’any,
després de 19
exercicis en obres

‘Desapareix’
la vista de
Junqueras
al TJUE
14 D’OCTUBRE En el calendari oficial del Tribunal
de Luxemburg, no hi consta cap vista en aquesta data i
tampoc se n’ha comunicat cap ajornament a les parts
RESOLUCIÓ L’advocat de Junqueras demana al Suprem
que no dicti sentència fins que Luxemburg es pronunciï
Susanna Oliveira
GIRONA

La vista per discutir i dictaminar sobre la immunitat de Junqueras com a eurodiputat, plantejada com
a qüestió prejudicial pel
Tribunal Suprem que dirigeix Manuel Marchena i fixada inicialment per al 14
d’octubre vinent, no apareix en el calendari oficial
del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE)
de Luxemburg. Un error?
O un indici que no està previst que se celebri? Aquesta podria ser una opció en
vista d’una hipotètica retirada de la qüestió prejudicial per part del Suprem
tenint en compte que la
sentència del procés podria ser imminent. En tot
cas, aquest buit en l’agenda oficial de Luxemburg
genera ara mateix dubtes
i especulacions sobre què
passa amb la vista d’Oriol
Junqueras.
El calendari del TJUE,
que es pot consultar a través d’una aplicació o en el
mateix web del tribunal,
s’actualitza
setmanalment i s’hi fan públiques
les vistes amb quatre set-

La frase

La data

“No ens han
comunicat cap canvi
ni cap ajornament de
la vista que ens van
fixar per al dia 14”

14.10.19

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

ADVOCAT D’ORIOL JUNQUERAS

Estava fixada la vista de la
qüestió prejudicial de Junqueras per exercir el càrrec
electe d’eurodiputat.

manes d’antelació. Actualment, apareix en el calendari l’activitat del Tribunal de Justícia de la UE
prevista fins al 17 d’octubre. Hi ha, en concret, dotze vistes programades entre el 15 i el 17 d’octubre,
però cap per al dilluns dia
14. El servei de comunicació del TJUE, que dirigeix l’espanyol Juan Carlos González, assegurava
que no tenia cap altra informació sobre la vista de
l’exvicepresident, tot i que
reconeixia que oficiosament la data del 14 d’octubre havia estat sobre la
taula. “És cert que oficialment no apareix en el calendari”, admetien, si bé
asseguraven que no disposaven de més informació i
que la secretaria del tribunal, el servei encarregat

dels assenyalaments, no
els havia notificat res.
Tampoc l’advocat de
Junqueras, Andreu van
den Eynde, tenia coneixement ahir de cap modificació, ni que s’hagués suspès
la vista ni que se n’hagués
modificat la data. De moment, l’única comunicació oficial que se li ha fet arribar és que la vista està
prevista per al 14 d’octubre. Precisament l’advocat de Junqueras va presentar dilluns passat un
escrit al Tribunal Suprem
per demanar que suspengui la sentència del procés
fins que el tribunal de Luxemburg no emeti el seu
veredicte sobre la immunitat parlamentària de
l’exvicepresident del govern. “No entenc com algú
pot plantejar un dubte so-

Andreu van den Eynde

bre la immunitat parlamentària i entendre després que sense esperar-ne
la resposta pot dictar sentència”, argumentava ahir
l’advocat en declaracions
a aquest diari. En el seu escrit al Suprem, l’advocat,
probablement amb poca
esperança que la seva petició sigui atesa, demanava
en última instància al tribunal que, en cas de ser
desestimada la petició, informés “com més aviat millor” de la seva decisió el
tribunal de Luxemburg i
les parts implicades.
Pendents de la sentència
Que Manuel Marchena no
tenia intenció d’esperar la
resolució dels jutges de Luxemburg sobre la immunitat de Junqueras per dictar la sentència del procés
ho va confirmar ell mateix
el dia 9 de setembre en
l’obertura de l’any judicial

quan va filtrar a la premsa
que la sentència es faria
pública abans del 16 d’octubre, data en què finalitzen els dos anys de presó
preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
—————————————————————————————————

Es desconeix si és
un error o un
indici que la vista
no se celebrarà
—————————————————————————————————

Tot i que no és el més
habitual, qualsevol jutge o
tribunal que plantegi una
qüestió prejudicial pot retirar-la si considera que ha
quedat sense objecte. Una
condemna d’Oriol Junqueras –i, per descomptat, l’absolució– per part
del Tribunal Suprem podria deixar sense efecte la
resolució que pogués emetre el Tribunal de Luxem-

burg, segons com s’interpreti l’abast de la consulta
feta per Marchena.
El magistrat del Suprem va denegar el permís
penitenciari a Junqueras
per fer els tràmits davant
la Junta Electoral Central
després de ser escollit diputat en les eleccions europees del 26 de maig amb
l’argument d’un possible
risc de fuga si després s’havia de traslladar a Estrasburg i al·legant que el judici estava a punt de concloure i en breu es dictaria
sentència. El vicepresident va recórrer contra la
decisió, ja que sí que se li
havia permès fer aquest
tràmit quan va ser escollit
diputat del Congrés. Davant d’aquesta impugnació, en què s’al·legava que
s’estaven vulnerant els
seus drets polítics, el Suprem va decidir elevar una
consulta al Tribunal de Lu-
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L’APUNT

Quatre de quatre
Emili Bella

El socialista Miquel Iceta criticava el 2015 que s’haguessin celebrat tres eleccions al Parlament en cinc
anys. L’Estat espanyol va pel camí de celebrar la quarta
en quatre anys per l’obcecació de Pedro Sánchez, que
no ha sabut argumentar per què no ofereix el mateix
acord a Podem que li oferia al juliol. De mica en mica es
va veient el perquè, es va veient com Albert Rivera vira

Oriol Junqueras, assegut darrere dels
advocats Van den Eynde, Melero i Roig,
durant el judici al Suprem ■ ACN

Suport als eurodiputats

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

Toni Comín, en la concentració d’ahir a Brussel·les ■ J. GÜELL

Una trentena de persones de
la plataforma No ens robeu
els vots van protestar ahir al
migdia davant de l’eurocambra, a Brussel·les, per reivindicar el dret dels eurodiputats electes independentistes Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras i Toni Comín a
ocupar els seus escons al
Parlament assegurant que

s’ha violat el seu “dret a la representació política” al Parlament Europeu. Després de
l’acte, Comín va reclamar a la
comissió europarlamentària
d’Afers Legals que resolgui el
cas, i hi afegia que estan treballant “de manera discreta”
amb l’organisme per “donar
a conèixer la doctrina” del
Parlament sobre la qüestió.

xemburg abans de resoldre el recurs.
De la lectura d’aquella
resolució, ja se’n desprenia que el Suprem no tenia
intenció d’aturar la causa
del procés en espera del
dictamen Luxemburg, però al mateix temps es mostrava garantista amb els
drets polítics de Junqueras, de la mateixa manera
que ho va fer evitant inhabilitar-lo com a diputat i
forçant que la inhabilitació la decidís la mesa del
Congrés. I és que tot el procés judicial contra l’independentisme català és evident que acabarà al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg.
Els termes de la consulta
Manuel Marchena, en la
qüestió prejudicial, acotava els termes de la consulta a uns supòsits molt
concrets i no plantejava

perquè, després de la repetició electoral, es puguin
donar les condicions per tancar un acord amb el
PSOE, que en realitat es deleix perquè el seu soci
preferent sigui Ciutadans. El gir copernicà de Rivera
ja ha començat. L’única cosa desitjable d’un 10-N és
que l’independentisme sigui encara més imprescindible. Que ho sàpiga gestionar és una altra història.

en genèric si Junqueras tenia o no immunitat parlamentària, cosa que podria
obrir el debat sobre si caldria demanar llavors el suplicatori del Parlament
Europeu per seguir amb
el procediment judicial tal
com han mantingut alguns juristes com ara el catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo i
el mateix advocat de Junqueras Andreu van den
Eynde. Marchena, d’una
banda, va plantejar elevar
la consulta a partir de la
peça separada sobre la situació de privació de llibertat de Junqueras i va
blindar així la resta de la
causa. I, de l’altra, va plantejar a Luxemburg dubtes
molt concrets sobre els
drets d’un candidat electe
en presó preventiva i insistia, en els més de trenta folis de la resolució, que la
consulta se circumscrivia
a “la concessió d’un permís
penitenciari de sortida
concret de naturalesa extraordinària”. Una qüestió, hi afegia, que no havia
d’afectar ni la futura sentència ni la situació de presó provisional, “matèria
en què el tribunal no té cap
dubte sobre la seva procedència”. Un cop dictada
la sentència, però, i si és
condemnatòria, Junqueras deixaria de ser un pres
preventiu i esdevindria un
condemnat amb pena de
presó i inhabilitació per a
càrrec públic.
El perill d’un nou revés
És evident, però, que si el
Tribunal de Luxemburg
entra a debatre la qüestió,
malgrat els termes en què
la va circumscriure el magistrat Manuel Marchena,
podria complicar la vida
a l’alt tribunal espanyol i
fer-li perdre el control sobre la causa del procés. I
més tenint en compte que
està previst que el Parlament Europeu participi en
la vista, avaluï la situació
i presenti el seu propi informe sobre el cas. D’altra
banda, en la majoria de
qüestions prejudicials, és
habitual que en sigui part
també el lletrat de la Comissió Europea, com va
passar ahir en el cas de la
vista del cantant Josep Miquel Arenas, Valtònyc. ■

Junqueras i
Sànchez rebran
ajut econòmic
de la cambra
a La mesa els concedeix la prestació

habitual per cessament d’activitat, de
13.000 i 900 euros, respectivament

Oriol Junqueras, a l’escó del Congrés dels Diputats durant la
sessió constitutiva ■ ACN

E.A.
BARCELONA

La mesa del Parlament va
aprovar ahir, amb l’abstenció de Ciutadans, concedir dues prestacions
econòmiques per cessament d’activitat a Oriol
Junqueras i Jordi Sànchez. Junqueras, que ha
estat diputat durant més
temps, cobrarà 13.000 euros en un pagament que
serà fraccionat. D’altra
banda, Jordi Sànchez en
percebrà 900.
El reglament de la cambra preveu la concessió
d’aquesta prestació, que
és proporcional als anys de
permanència i a l’assignació percebuda al Parlament per a aquells diputats que no renovin mandat. La prestació és incompatible amb qualsevol
retribució de caràcter públic o privat i es va crear
per suplir el fet que els diputats no tenen accés a cobrar l’atur.
La concessió d’aquesta
prestació es va portar ahir
a la mesa de la cambra després que fossin els dos diputats els que en sol·licitessin el cobrament. Ciutadans, que té dubtes que

els exdiputats compleixin
amb les condicions per beneficiar-se’n, es va abstenir, ja que considera que
a hores d’ara els dos dirigents encara són diputats
al Congrés malgrat estar
suspesos d’activitat. Cs
considera que caldria esperar que la sentència especifiqui si són o no inhabilitats. Si ho són, segons
la formació taronja, podran cobrar. En canvi, si
no són inhabilitats, haurien de cobrar els seus
sous i no percebre aquest

La xifra

—————————————————————————————————

25

per cent del salari reben els diputats com a prestació si ho han
estat durant una legislatura; el
50% si són dos mandats.

pagament de la cambra
catalana. La concessió
d’aquestes prestacions és
un fet habitual de les cambres legislatives i es calcula d’acord amb un percentatge de l’assignació mensual dels diputats en funció dels anys treballats. ■
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Pedro Sánchez, amb
Felip VI, ahir. També
van visitar el rei Pablo
Casado, Albert Rivera i
Pablo Iglésias ■ ACN /
EFE

Vodevil i a eleccio
a Sánchez força la repetició d’eleccions a El rol de Felip VI queda tocat i RTVE se li avança ideant el
debat electoral a El cop d’efecte de Rivera amb l’abstenció s’esfuma en 24 hores pel no de Casado
David Portabella
MADRID

Visita d’Albert Rivera a les
nou del matí al plató d’Ana
Rosa Quintana per dir que,
en ple segle XXI, ha enviat
una carta com a via exprés
de reunir-se amb Pedro
Sánchez després de dos
mesos evitant-lo. El president espanyol en funcions
no diu si ha rebut la carta i
anuncia tres trucades: a
les onze a Pablo Iglesias, a
les dotze a Pablo Casado i a
dos quarts d’una al líder de
Ciutadans. La trucada a
Rivera deixa pas a una carta que allunya el PSOE i Cs,
tot i que Sánchez té el detall de guixar un Senyor
Rivera –escrit amb lletra
d’ordinador– per escriurehi al costat i de pròpia mà
Estimat Albert, quan fa set
dies li va dir “hipòcrita”.
“Una presa de pèl”, rebat
Rivera. I per últim la Casa
del Rei filtra que Felip VI

estudia ajornar uns dies la
decisió de la investidura,
per rectificar una hora
després i dir que la roda en
curs és la definitiva. I al final el rei no proposa cap
candidat. Amb aquests
girs de guió s’escrivia el vodevil final que abaixa el teló a cinc mesos d’inoperància i que porta Espanya a
les quartes eleccions en
quatre anys. Sánchez
aposta al tot o res a la ruleta del 10 de novembre per
elevar els 123 escons del
28 d’abril i obtenir la seva
primera investidura. “Ho
he intentat per tots els
mitjans però ens ho han
fet impossible”, va afirmar
Sánchez a la nit assenyalant com a culpables tots
els líders, tret d’ell.
El vodevil final amb tres
escenaris madrilenys –La
Zarzuela, La Moncloa i el
Congrés– va deixar en una
posició delicada Felip VI,
que, d’acord amb el relat

dels portaveus, va viure el
dia d’ahir sense saber del
cert si tenia en temps real
tota la informació que l’havia de conduir a resoldre
un dilema: proposar un altre cop Sánchez o no proposar-lo ni a ell ni a ningú i
deixar passar els dies fins a
la dissolució automàtica
de les Corts dilluns. La portaveu de JxCat, Laura Borràs, admetia que mentre
era amb ella a les deu del
matí el monarca sentia
que es perdia el minut i resultat de les trucades finals de Sánchez.
Els dubtes de Felip VI
La Casa del Rei s’adheria a
la confusió a mig matí filtrant que Felip VI estudiava ajornar uns dies la decisió sobre la investidura per
aclarir l’escenari i que la
tanda de reunions en marxa podia no ser la definitiva i que es podia obrir una
roda in extremis per via te-

lefònica abans del cap de
setmana. Una hora després, la mateixa Casa del
Rei rectificava la seva pròpia filtració i mantenia que
la roda que s’estava celebrant era la definitiva. El
debilitament del rei vivia
l’episodi final al vespre,
quan en teoria ell encara
rumiava la seva decisió
–que podia evitar el 10-N–
i RTVE ja negociava en
obert amb els partits com
fer el debat electoral de la
campanya. “Sa Majestat
(...) ha constatat que no
existeix un candidat que
compti amb els suports necessaris perquè el Congrés, en el seu cas, li atorgui la seva confiança”, va
comunicar Felip VI en un
comunicat a dos quarts de
nou quan la boira electoral
ja cobria Madrid.
En una coreografia planificada al detall, Sánchez
va esperar a comparèixer a
les nou –la reunió amb el

rei era a les sis– i ser ell des
de La Moncloa qui obrís els
telenotícies del vespre.
Crida al vot a La Moncloa
Amb un posat accentuadament afligit, Sánchez va
oferir el primer capítol del
relat electoralista del
PSOE i que, a excepció
d’ell, culpa tothom del seu
fracàs i sobretot en culpa el
líder d’Unides Podem.
“Iglesias és un cas únic a
Europa i de rècord: ha impedit quatre vegades un
govern progressista, dues
el 2016 i dues més el
2019”, li va reprotxar Sánchez en un aperitiu del que
serà la campanya del 10-N.
Sense miraments pel fet
de ser a La Moncloa, el president espanyol es va llançar a demanar el vot pel
PSOE en prime time. “Demanarem als espanyols
que ho diguin encara més
alt el 10 de novembre perquè es respecti el resultat i

no hi hagi bloquejos”, va
solemnitzar Sánchez des
de la seu oficial.
Tot i que el pacte del
2016 reivindicat ahir com
a progressista era firmat
per Sánchez amb Rivera
–a qui actualment situa a
la dreta– en el pacte d’El
Abrazo, anomenat així pel
fet de tenir el cèlebre quadre de Juan Genovés com a
teló de fons, acte seguit no
va tenir inconvenient a situar Cs a la dreta amb el
PP. Perquè Sánchez no
només no fa autocrítica, sinó que presenta el fracàs
propi com un destí coral
que el té com a observador
del que no li han permès
Iglesias, Casado i Rivera.
“No hi ha una majoria i el
país s’aboca a una repetició electoral el 10-N”, va
dir. “Volia un govern i estable, no volia dos governs ni
qualsevol govern”, sosté
en el que prefigura el seu
llançament a aglutinar el
vot moderat. Tot i tenir un
préstec de confiança
d’ERC amb una abstenció
a canvi de res, Sánchez va
tornar a desdenyar l’inde-
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Les frases

—————————————————————————————————

“Iglesias és un cas
únic a Europa i de
rècord: ha impedit
quatre vegades un
govern progressista,
dues el 2016 i dues
més el 2019”
—————————————————————————————————

“Ho he intentat tot
i per tots els mitjans,
però ens ho han fet
impossible”
Pedro Sánchez
PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS

—————————————————————————————————

“Sánchez tenia
quatre portes on
trucar i el PP era la
quarta porta, però és
que no ha intentat
l’acord amb ningú”
—————————————————————————————————

“Si el president en
funcions ens porta a
eleccions espero que
no li surti gratis, n’és
l’únic responsable”

ons el 10-N
La xifra

—————————————————————————————————

7

dies i no quinze podria ser
el període de durada de la
campanya del 10 de novembre si ho pacten els partits.

pendentisme assegurant
que sempre el va guiar la fita de no dependre d’ells.
“Si ERC fa aquest acte de
generositat que fa, estem
legitimats per demanarlos a ells també un acte de
generositat”, insistia en va
gabriel Rufián fins al final.
Casado desinfla Rivera
Després d’etiquetar Sánchez amb llenguatge de to
criminal com “el líder de la
banda”, Rivera va protagonitzar una pirueta en els
minuts finals que contradiu la seva biografia i va
oferir una abstenció de Cs
si anava acompanyada
d’una abstenció del PP per
compartir riscos a canvi de
recuperar Navarra i d’un

155 a Catalunya amb promesa de no indultar els
presos polítics. El cop d’efecte a la desesperada de
Rivera –segons la resta de
partits, motivat per la sagnia que li auguren els sondejos el 10-N– es va esfumar en 24 hores. Tot i que
Cs ho presentava com
l’aventura compartida de
Rivera i Casado, aquest el
va desinflar deixant-lo sol,
va guardar silenci i es va
mantenir en el no. Si bé
ahir no va fer sang amb la
pirueta d’última hora de
Rivera que per Vox aferma
el clixé de “penell”, Casado
sap que la impaciència del
líder de Cs li ha regalat un
as electoral per aglutinar
el vot de la dreta el 10-N:
ser l’únic dels dos líders
que no s’ha mogut del no a
Sánchez en contrast amb
l’entrega improvisada de
Rivera en l’últim minut.
“Sánchez tenia quatre
portes on trucar i el PP era
la quarta porta, però és
que no ha intentat l’acord
amb ningú”, va denunciar
el líder del PP. “La història
d’un gran buit i d’un gran

fracàs”, resumia.
Casado feia una crida
als votants a fer pagar a
Sánchez l’aposta de tornar
a les urnes: “Ell és l’únic
responsable d’anar a eleccions i espero que no li surti gratis”, va confiar.
“Error històric”
Confirmar que Sánchez
prefereix tornar a llançar
els daus abans que fer un
govern de coalició va fer
enfadar Iglesias. “Sánchez
comet un error històric
d’enormes
dimensions
forçant eleccions per acaparar un poder absolut
que no li han donat els espanyols”, va indicar. Segons el líder de Podem,
“l’arrogància i el menyspreu a les regles bàsiques
de la democràcia parlamentària s’ha imposat sobre la sensatesa”. Iglesias
va aprofitar l’oferta final
de Rivera i el tractament
epistolar d’Estimat Albert
que li dedicava Sánchez
per sembrar sospites de
per on pot bufar el vent
dels pactes a partir de l’11
de novembre. “Sánchez té

dues propostes: una per a
la dreta i una per a l’esquerra. I el lògic és decantar-se per una si vol ser
president”, sintetitzava
Iglesias. Com a protagonista d’un cop d’efecte final
que li ha reportat text i paper en l’últim acte, Rivera
va estirar l’oferta espanyolista –amb el 155 com a
bandera– fins al final. “Ni
accepta negociar amb els
seus socis, ni accepta una
solució d’estat amb Cs i el
PP i amb condicions assumibles per a qualsevol
constitucionalista”, constatava. Per Rivera, és una
“presa de pèl” que Sánchez
ja no parli del 155 i no pugui dir –abans de la sentència– que s’oposa a l’indult de qui no té condemna.
En funcions fins al 2020
L’aposta de Sánchez, que
té en el guru electoral i cap
de gabinet Iván Redondo el
seu autor intel·lectual, suposa endinsar Espanya en
una interinitat en funcions fins al 2020, perquè
el desembre i el gener són

mesos inhàbils com l’agost. I el pitjor és que el 10N el PSOE, el PP, Cs i Unides Podem presentaran de
nou els mateixos caps de
llista que han protagonitzat el vodevil de la no investidura, així que res no
prefigura un escenari de
diàleg diferent al marcat
ara per tensions personals. “El rei m’ha dit que
després de les eleccions del
10 de novembre els temps
de les negociacions no poden ser els mateixos. No
pot ser que després del novembre anem una altra vegada a setmanes de no fer
res i a mesos d’inactivitat”,
va dir Iglesias imputant al
rei una velada crítica a la
gestió que ha fet Sánchez
del calendari.
Sánchez va consumir
85 dies des de les eleccions
del 28 d’abril abans d’explorar, en 48 hores, una investidura al juliol que es va
frustrar en ple fallit del 25
de juliol pel desacord en les
carteres a repartir en una
coalició amb Podem.
L’agost el va dedicar a citar
col·lectius socials sense escó al Congrés i a fer el programa comú progressista
de 370 punts que ara li servirà de programa del
PSOE. El 10-N, l’èxit de
Sánchez es dirimirà en el
repte de superar els 123
escons i que les urnes el posin més a prop del que no
ha sabut fer en cinc mesos
a través del pacte. ■

Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP
—————————————————————————————————

“Sánchez comet
un error històric
d’enormes dimensions
forçant eleccions per
acaparar un poder
absolut que no li han
donat els espanyols”
—————————————————————————————————

“L’arrogància i el
menyspreu a regles
democràtiques s’ha
imposat sobre la
sensatesa”
Pablo Iglesias
SECRETARUI GENERAL DE PODEM
—————————————————————————————————

“Sánchez ni accepta
negociar amb els seus
socis, ni accepta una
solució d’estat amb Cs
i PP i amb condicions
assumibles per a tot
constitucionalista”
—————————————————————————————————

“És una presa de pèl
dir que a Catalunya ja
es compleix la
Constitució i que no
cal estudiar el 155”
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS
—————————————————————————————————

“Sa Majestat ha
constatat que no
existeix un candidat
que compti amb els
suports necessaris”
Comunicat de Casa del Rei
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Borràs i Asens,
preocupats per
la maniobra de
Cs i el PSOE
a La diputada de JxCat retreu a Sánchez la indiferència
vers la seva formació i que, en canvi, enarbori el 155 a El

dirigent dels comuns insta el candidat a escoltar les bases
Redacció
BARCELONA

Pessimisme i certa indignació entre els diputats de
Junts per Catalunya Laura Borràs i En Comú Podem Jaume Asens després
de participar en la roda de
consultes amb el rep Felip
VI i quan falten poques hores perquè s’acabi el termini per arribar a un pacte
per a la investidura. Borràs va criticar durament la
indiferència a la qual el
candidat, Pedro Sánchez,
ha sotmès el seu grup,
amb qui ha renunciat fins i
tot a reunir-se mentre
que, d’altra banda, no té
inconvenients a enarborar l’article 155.
La portaveu de JxCat va
transmetre al rei Felip VI
el no de la seva formació a
la investidura. “Li hem dit
que la nostra posició no es
pot moure ni un mil·límetre perquè tampoc no ho
ha fet Sánchez”, va explicar ahir al matí en roda de
premsa a la cambra baixa.

Les frases

—————————————————————————————————

“Espanya té un
problema, no sap què
fer amb Catalunya,
només treu el 155”
Laura Borràs
DIPUTADA DE JXCAT AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

“Instem el PSOE i el
PSC a fer cas de les
bases que van erigir
Sánchez en contra
de la cúpula”
Jaume Asens
DIPUTAT DE CATALUNYA EN COMÚ

La diputada de JxCat va
criticar que el president
del govern en funcions esperi que “se’l voti gratis” i
va lamentar que no hagi
volgut dialogar amb el seu
partit. Sobre les trucades
d’última hora del líder socialista a Unides Podem, el
PP i Cs, Borràs va dir que
Sánchez “ha posat l’ham i
veurem qui pica”. D’altra
banda, la portaveu de

JxCat va carregar contra
el PSOE per “presumir”
d’haver donat suport a
l’aplicació del 155 i va criticar que sigui una proposta
recurrent “sense distinció
entre dretes o esquerres”.
“Espanya té un problema,
no sap què fer amb Catalunya”, va dir. La diputada es
va reunir durant 45 minuts amb el monarca amb
qui també va parlar de la
sentència.
De manera semblant es
va explicar el diputat Jaume Asens, per a qui un
possible pacte o acostament de Ciutadans al
PSOE intensificaria el
conflicte territorial. Asens
es va mostrar pessimista
pel que fa a un futur acord
entre les esquerres i va
traslladar al rei la seva preocupació pel que acabi
passant a Catalunya amb
Albert Rivera de soci de
Sànchez i al bell mig d’una
sentència del Tribunal Suprem que preveu que serà
condemnatòria.
Per
aquest motiu, el diputat i

Els diputats Borràs i Asens en la roda de contactes ahir amb el rei ■ ACN

fins fa poc ma dreta de l’alcaldessa Ada Colau, instava Sánchez a “obeir” les
bases del partit que la nit
de les eleccions passades
deixaven clar al candidat
que “amb Rivera no” i cridaven “sí que es pot”.
“Hauria de fer cas a les bases que un dia es van rebel·lar contra la cúpula i
van erigir-lo amb promeses que s’han incomplert”,

va indicar. Asens també va
informar el monarca que
el vot de la seva formació
seria l’abstenció, tot i que
restaven a l’espera que s’acabés produint un acord
entre el PSOE i Ciutadans.
En aquest sentit, també va
voler deixar clar que el
sentit del vot seria el mateix que el de Podem de
Pablo Iglesias perquè “hi
ha unitat d’acció estratè-

gica”. “Sempre vam dir
que el PSOE volia un acord
amb la dreta i el cert és que
Rivera no és vicepresident
perquè ell no ha volgut”.
Tanmateix, Asens ahir a la
tarda encara no va voler
donar-ho tot per perdut.
“Encara queda temps i
una hora en política pot
ser tota una oportunitat”,
va finalitzar en espera de
la decisió de Sánchez. ■

Convoquen una convenció
sobiranista d’esquerres
Redacció
BARCELONA

Diverses organitzacions
d’esquerres i sobiranistes
van convocar ahir una
Convenció Republicana
del Sobiranisme Progressista, que se celebrarà a
Barcelona el 14 de desembre i que pretén ser un espai de reflexió estratègica

del món sobiranista, d’esquerres i republicà per trobar punts en comú que
“després seran imprescindibles per buscar la unitat
d’acció”. En aquests termes ho va descriure el diputat d’ERC-Sobiranistes
al Congrés Joan Josep
Nuet, en la presentació
pública de la iniciativa.
Entre els signants de la ini-

ciativa hi ha ERC, Som Alternativa, EUiA, la Crida,
Poble Lliure, Pirates o Òmnium Cultural. “Aquesta
no és una iniciativa partidista per fer llistes electorals. Creiem que a Catalunya cal una reflexió estratègica, especialment després de la sentència del
Suprem”, va assegurar
Nuet. ■

Representants de les diferents organitzacions que donen suport a la convocatòria ■ ACN
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L’Estat bloqueja
el corredor 5G del
Mediterrani per
motius lingüístics
a Borrell va pressionar la Comissió Europea per frenar el
projecte amb Occitània, segons la Generalitat a Volia fer

constar el “Regne d’Espanya” i canviar “país” per “regió”
Xavi Aguilar
BARCELONA

El govern espanyol ha
aconseguit aturar el corredor 5G del Mediterrani, un
dels projectes estratègics
de la Generalitat per convertir Catalunya en un referent per a la innovació
tecnològica. L’acord entre
el govern català i l’occità
per crear un banc de proves transfronterer per a la
mobilitat autònoma connectada s’havia gestat durant mesos i estava enllestit. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ja tenia data i bitllet
d’avió per anar a signar-lo
amb alts dirigents de la Comissió Europea (CE), que
hi havia d’aportar part del
finançament. Però un moviment a última hora de
l’Estat ho va esguerrar tot.
Segons va explicar ahir
Puigneró a Catalunya Ràdio, al juny, a pocs dies de
l’acte en què s’havia
d’aprovar un pla de treball
i obrir el projecte a finan-

La frase

—————————————————————————————————

“El ministeri de Borrell,
que està obsessionat
amb Catalunya, va
trucar a última hora a la
CE i ho ha bloquejat”
Jordi Puigneró
CONSELLER DE POLÍTIQUES DIGITALS

La xifra

—————————————————————————————————
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milions d’euros de fons europeus esperava rebre el projecte d’innovació tecnològica
entre Catalunya i Occitània.

çament europeu i privat,
el Ministeri d’Afers Estrangers va trucar a la CE i va
aconseguir “bloquejar-lo”.
El ministeri de Josep
Borrella va fer un informe
en què desqualifica l’acord
en què el primer i principal
argument que s’exposa és

de caràcter lingüístic. Segons el govern estatal, el
text que s’havia de signar
no s’adequava al llenguatge jurídic i proposava un
seguit de modificacions.
La primera era “incloure
la referència al Regne
d’Espanya cada cop que es
fes referència a la Generalitat de Catalunya”. A més,
però, l’informe també
apunta que quan es parla
de “les dues parts” o “els
dos països” hauria de posar “les dues regions”.
Puigneró, a més, no es pot
considerar “ministre” sinó “cap de departament”.
L’informe del Ministeri
d’Afers Estrangers defensa, en darrer terme, que
Catalunya no és competent per impulsar una iniciativa com el corredor
5G. Segons fonts ministerials, les comunitats autònomes estan obligades per
llei a consultar aquest tipus d’acords internacional i no tenen la competència en telecomunicacions ni transports. ■

Torra vol apartar un
tercer magistrat del TSJC
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat també la recusació del
jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos,
al·legant que està “estretament vinculat” al PSC perquè va ser nomenat magis-

trat a proposta del Parlament i a requeriment
d’aquest partit, amb el suport dels socis del tripartit
(ERC i ICV), l’any 2004.
En un escrit, conegut
ahir, la defensa de Torra,
que dirigeix el penalista
Gonzalo Boye, presenta
davant el TSJC un nou incident de recusació contra
Ramos, que se suma al que

ja va plantejar contra els
magistrats Jesús María
Barrientos, president del
TSJC, i Mercedes Armas,
dos dels tres magistrats
que han de jutjar el president català per haver-se
negat a retirar els llaços
grocs dels edificis públics
en campanya electoral.
Torra argumenta en el seu
escrit que Ramos, que di-

Puigneró, en primer terme, durant les proves d’un cotxe connectat a l’AP-7 fa uns dies ■ EFE

“El govern espanyol, ni menja ni ens deixa menjar”

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

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va explicitar ahir “l’obsessió” de
Josep Borrell amb Catalunya
i va lamentar que “el govern
espanyol ni menja ni ens deixa menjar”. El conseller va
deixar clar que la Generalitat
“no posarà en perill un projecte” que pot implicar la
creació de “molts llocs de treball”. El govern descarta introduir les modificacions lin-

güístiques que reclama el govern estatal i estudia vies paral·leles per aconseguir tancar l’acord i també que el
consorci d’empreses i centres tecnològics es constitueixi i pugui aspirar a fons
europeus per començar a fer
proves pilot. “El govern de
Catalunya no serà el problema”, va indicar.
Es dona la circumstància
que l’Estat ja té aprovat per la

vendres passat va ser designat instructor de l’incident de recusació contra
Barrientos i Armas, també
ha de ser apartat d’aquest
procediment, atès que va
ser nomenat magistrat del
TSJC a proposta del Parlament i pel grup del PSC,
una formació que “ha destacat enormement pel seu
interès” que el president
català dimiteixi o convoqui
eleccions. Aquesta segona
recusació presentada per
Torra pot forçar l’endarreriment del judici previst
pel 25 i 26 de setembre, i
que no coincideixi amb el
ple del Parlament. ■

El president Torra en anar a declarar com a investigat per
desobediència al TSJC, el maig passat ■ EFE

Comissió Europea un projecte de corredor 5G transfronterer amb Portugal. L’acord
preveu dos trams diferenciats, un entre Vigo i Porto i
un segon entre Mèrida i Évora, però que formaria part
d’un de més llarg a desenvolupar en el futur entre Madrid
i Lisboa. En l’àmbit europeu,
hi ha altres iniciatives que ja
s’han posat en marxa en diferents punts del continent.
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Un editorial deu an
PREMSA · Es compleix una dècada de la inèdita
opinió conjunta dels diaris catalans que advertia
d’una “legítima resposta d’una societat responsable”
davant la sentència de l’Estatut VALIDESA · El
dilema entre l’Espanya plurinacional i el bloqueig es
manté a les portes del pronunciament del Suprem
Emili Bella
BARCELONA

“L’

alt tribunal decidirà
sobre la dimensió
real del marc de
convivència espanyol.” Podria ser un advertiment
davant la propera sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics –s’espera per la primera quinzena d’octubre–, però l’afirmació és
extreta de l’editorial conjunt titulat
La dignitat de Catalunya, que la
pràctica totalitat dels diaris catalans van publicar ara fa deu anys,
el 26 de novembre del 2009, a les
portes de la sentència del Tribunal
Constitucional contra l’Estatut.
Aleshores, com ara, érem en els
dies previs a un pronunciament judicial que canviaria la fesomia de la
relació política entre Catalunya i
Espanya. Si la resolució del Constitucional va culminar en els fets d’octubre del 2017, la condemna del Suprem, en paraules del president,
Quim Torra, portarà l’independentisme a “prendre noves alternatives”. “Començarà una nova etapa”,
en què caldrà “traçar en ferm el camí per assolir la independència”.
L’aniversari de l’editorial conjunt és, juntament amb els 10 anys
de la consulta popular d’Arenys de
Munt, el paradigma de la vigència
dels plantejaments d’aleshores. I
un paràgraf en especial condensa
aquella validesa extrapolable al
moment actual: “Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa
més que preocupació. Hi ha un
creixent atipament per haver de
suportar la mirada irada dels que
continuen percebent la identitat
catalana (institucions, estructura
econòmica, idioma i tradició cultural) com el defecte de fabricació
que impedeix a Espanya assolir
una somiada i impossible uniformitat.” L’atipament va continuar
creixent, els “motius seriosos per a
la preocupació” es continuen acumulant i el més calent és a l’aigüera. Aquell text, atribuït al periodista Enric Juliana, amb participació
del jurista Juan-José López Burniol
–col·laborador d’El Punt Avui–,
alertava de moviments per teixir
“un vertader tancament amb pany

i forrellat institucional”, “un enroc
contrari a la virtut màxima de la
Constitució, que no és altra que el
seu caràcter obert i integrador”.
Certament, els successius governs
espanyols van utilitzar, i ho continuen fent, la carta magna de parapet en lloc d’esprémer els ressorts
del text que, sense una interpretació granítica i dogmàtica, permetrien acostar posicions. No en va,
centenars de juristes defensen que
un referèndum té cabuda perfectament en l’actual Constitució.
Però hi ha més avisos a navegants en aquell editorial oracle que
ha anat confirmant cadascuna de
les frases que el componien i que
funcionen tant en el cas de la sentència del Constitucional com en
la del Suprem: “Aquests dies, els
catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat; convé que se sàpiga.”
L’1-O, el 3-O, el 27-O, el suport als
presos i als exiliats i les successives
manifestacions de l’Onze de Setembre han ratificat que “no som
davant d’una societat feble, prostrada i disposada a assistir impassible al deteriorament de la seva
dignitat”, com alertava el text.
L’editorial assenyalava el reconeixement de la identitat, la millora de l’autogovern, l’obtenció d’un
finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures com les reclamacions plantejades amb un amplíssim suport polític i social que no decaurien. En
aquest temps s’ha retrocedit tant
en autogovern fins al punt que es
va aplicar l’article 155, el finançament està més que caducat i es va
tancar la porta a una hisenda pròpia, i tampoc no s’ha registrat cap
salt qualitatiu en matèria d’infraestructures. El memorial de greuges
no ha caducat.
Amb la sentència ad portas, el
premonitori editorial parlava d’una
expectació alta i una inquietud no
escassa que es mantenen el 2019.
El dilema real, recordaven els diaris, era l’acceptació de la maduresa
democràtica d’una Espanya plural
o bé el bloqueig d’Espanya, que és
justament on som: pel camí de les
quartes eleccions espanyoles en
quatre anys, amb llargs períodes
d’interinatge a La Moncloa, amb
un govern gens avesat al pacte i

La dignitat de
Catalunya
Aquest article editorial es publica conjuntament amb les edicions dels diaris Avui,
Diari de Girona, Diari de Sabadell, Diari
de Tarragona, Diari de Terrassa, El 9 Nou,
El Periódico de Catalunya, La Mañana, La
Vanguardia, Regió 7, Segre i El Punt.
Després de gairebé tres anys de lenta deliberació i de contínues maniobres tàctiques
que han malmès la seva cohesió i han erosionat el seu prestigi, el Tribunal Constitucional podria estar a punt d’emetre sentència sobre l’Estatut de Catalunya, promulgat el 20 de juliol del 2006 pel cap de l’Estat,
el rei Joan Carles, amb el següent encapçalament: “Sapigueu: que les Corts Generals
han aprovat, els ciutadans de Catalunya
han ratificat en referèndum i jo vinc a sancionar la llei orgànica següent.” Serà la primera vegada des de la restauració democràtica del 1977 que l’alt tribunal es pronuncia sobre una llei fonamental ratificada
pels electors. L’expectació és alta.
L’expectació és alta i la inquietud no és escassa davant l’evidència que el Tribunal
Constitucional ha estat empès pels esdeveniments a actuar com una quarta cambra,
confrontada amb el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana expressada lliurement a les urnes.
Repetim, es tracta d’una situació inèdita
en democràcia. Hi ha, no obstant això, més
motius de preocupació. Dels dotze magistrats que componen el tribunal, només deu
podran emetre sentència, ja que un (Pablo
Pérez Tremps) està recusat després d’una
espessa maniobra clarament orientada a
modificar els equilibris del debat, i un altre
(Roberto García-Calvo) ha mort. Dels deu
jutges amb dret a vot, quatre continuen en
el càrrec després del venciment del seu

amb necessitat del concurs gairebé
imprescindible de l’independentisme. La dignitat de Catalunya pronosticava, no sense encert, que la
retallada del text estatutari aprovat en referèndum podria posar
en risc el pacte constitucional del
1978 i suscitaria “la legítima resposta d’una societat responsable”.
La resposta s’ha manifestat al llarg
d’una dècada.
Als dos tribunals se’ls van detec-
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mandat, com a conseqüència del sòrdid
desacord entre el govern i l’oposició sobre la
renovació d’un organisme definit recentment per José Luis Rodríguez Zapatero
com el “cor de la democràcia”. Un cor amb
les vàlvules obturades, ja que només la meitat dels seus integrants estan avui lliures de
soscaire o de pròrroga. Aquesta és la cort de
cassació que està a punt de decidir sobre
l’Estatut de Catalunya. Per respecte al tribunal –un respecte sens dubte superior al
que en diverses ocasions s’ha mostrat a si
mateix–, no farem més al·lusió a les causes
del retard en la sentència.
La definició de Catalunya com a nació al
preàmbul de l’Estatut, amb la consegüent
emanació de “símbols nacionals” (¿que potser no reconeix la Constitució, al seu article
2, una Espanya integrada per regions i nacionalitats?); el dret i el deure de conèixer
la llengua catalana; l’articulació del poder
judicial a Catalunya, i les relacions entre
l’Estat i la Generalitat són, entre d’altres,
els punts de fricció més evidents del debat,
d’acord amb les seves versions, ja que una
part significativa del tribunal sembla que
està optant per posicions irreductibles. Hi
ha qui torna a somiar amb cirurgies de ferro
que tallin de soca-rel la complexitat espanyola. Aquesta podria ser, lamentablement, la pedra de toc de la sentència.
No ens confonguem, el dilema real és avanç
o retrocés; acceptació de la maduresa democràtica d’una Espanya plural, o el seu
bloqueig. No només està en joc aquest o
aquell article, està en joc la mateixa dinàmica constitucional: l’esperit del 1977, que va
fer possible la pacífica Transició. Hi ha motius seriosos per a la preocupació, ja que podria estar madurant una maniobra per

diaris es van adherir
a l’editorial: El Punt,
l’Avui, ‘La Vanguardia’,
‘El Periódico de Catalunya’, ‘Segre’, ‘Diari de Tarragona’, ‘La Mañana’,
‘Diari de Girona’, ‘Regió 7’,
‘El Nou 9’, ‘Diari de Sabadell’ i ‘Diari de Terrassa’.

tar deficiències en matèria de legitimitat. El Constitucional, polititzat, amb magistrats recusats, places vacants i mandats caducats, retocant un text aprovat pel Parlament, les Corts espanyoles i el poble en referèndum; i el Suprem, en
l’ull de l’huracà després que el PP
es vantés en privat de tenir-lo controlat “des del darrere”.
L’endemà de la publicació –una
iniciativa inèdita en la premsa del
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nys vigent
transformar la sentència sobre l’Estatut en un verdader tancament amb
forrellat institucional. Un enroc contrari a la virtut màxima de la Constitució, que no és sinó el seu caràcter
obert i integrador. El Tribunal Constitucional, per tant, no decidirà únicament sobre el plet interposat pel
Partit Popular contra una llei orgànica de l’Estat (un PP que ara es reaproxima a la societat catalana amb discursos constructius i actituds afalagadores). L’alt tribunal decidirà sobre la dimensió real del marc de convivència espanyol, és a dir, sobre el
més important llegat que els ciutadans que van viure i van protagonitzar el canvi de règim a finals dels anys
setanta transmetran a les joves generacions, educades en llibertat, plenament inserides en la complexa supranacionalitat europea i confrontades

No som davant d’una
societat feble,
prostrada i disposada
a assistir impassible
al menyscapte de la
seva dignitat
als reptes d’una globalització que
relativitza les costures més rígides
del vell estat nació. Estan en joc els
pactes profunds que han fet possible
els trenta anys més virtuosos de
la història d’Espanya. I arribats a
aquest punt és imprescindible recordar un dels principis vertebradors
del nostre sistema jurídic, d’arrel romana: Pacta sunt servanda. Allò pactat obliga.
Hi ha preocupació a Catalunya i cal
que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que preocupació. Hi ha
un creixent atipament per haver de
suportar la mirada irada dels que continuen percebent la identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma i tradició cultural) com el
defecte de fabricació que impedeix a
Espanya assolir una somiada i impos-

país–, tots els partits, tret del PP i Ciutadans, l’aplaudien. L’aleshores president de la Generalitat, José Montilla,
assegurava que era un fidel reflex “de
l’àmplia unitat que hi ha a la societat catalana”, mentre que el cap de l’oposició,
Artur Mas, es feia seu l’editorial, però
lamentava: “Hi ha partits que donen suport a coses aquí, però allà són de partits espanyols.” ERC, a través de Joan
Puigcercós, es va mostrar d’acord “amb
matisos” amb l’editorial i feia una crida

sible uniformitat. Els catalans paguen els seus impostos (sense privilegi foral); contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a
l’Espanya més pobra; afronten la internacionalització econòmica sense
els abundants beneficis de la capitalitat de l’Estat; parlen una llengua amb
més marge demogràfic que el de diversos idiomes oficials a la Unió Europea, una llengua que, en lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a un obsessiu escrutini per part
de l’espanyolisme oficial, i acaten les
lleis, per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat d’aguant cívic. Aquests dies, els
catalans pensen, sobretot, en la seva
dignitat; convé que se sàpiga.
Som en vigílies d’una resolució molt
important. Esperem que el Constitucional decideixi atenent a les circumstàncies específiques de l’assumpte que té entre mans –que no és
sinó la demanda de millora de l’autogovern d’un vell poble europeu–, recordant que no existeix la justícia absoluta, sinó només la justícia del cas
concret, raó per la qual la virtut jurídica per excel·lència és la prudència.
Tornem a recordar-ho: l’Estatut és
fruit d’un doble pacte polític sotmès a
referèndum. Que ningú es confongui,
ni malinterpreti les inevitables contradiccions de la Catalunya actual.
Que ningú erri el diagnòstic, per
molts que siguin els problemes, les
desafeccions i les contrarietats. No
som davant d’una societat feble,
prostrada i disposada a assistir impassible al menyscapte de la seva dignitat. No desitgem pressuposar un
desenllaç negatiu i confiem en la probitat dels jutges, però ningú que conegui Catalunya posarà en dubte que
el reconeixement de la identitat, la
millora de l’autogovern, l’obtenció
d’un finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran sent reclamacions tenaçment plantejades amb un
amplíssim suport polític i social. Si és
necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta
d’una societat responsable.

a anar més lluny: “M’agrada la línia de
l’editorial, però crec que no serà suficient.” La popular Alícia Sánchez-Camacho replicava que “la majoria de catalans no comparteixen la preocupació
per la sentència: estan preocupats per
la crisi econòmica”. Aquell dia a Madrid
no va fer ni fred ni calor. José Luis Rodríguez Zapatero ho va resoldre dient
que se l’havia llegit “amb molt d’interès” i que sentia “molt de respecte” pel
contingut. I tal dia farà deu anys. ■

Lluís Llach, amb Ignasi Termes i els membres de l’Entesa Girona, Leli Camps i Josep Puig, ahir
durant la presentació de la jornada al saló de descans del Teatre Municipal ■ MANEL LLADÓ

Un hipotètic exèrcit
català, al Debat
Constituent
a Girona és l’escenari dissabte de la jornada formativa de la

plataforma, que se centrarà en seguretat i relacions internacionals
Òscar Pinilla
GIRONA

La plataforma Debat
Constituent analitzarà
dissabte a Girona la necessitat o no de la creació d’un
futur exèrcit català. Ho farà en el marc de la jornada
formativa sobre l’àmbit de
seguretat i relacions internacionals que tindrà lloc al
Teatre Municipal a partir
de les nou del matí, i que
durarà fins ben bé les dues
del migdia. Aquesta segona sessió –la primera va
tenir lloc el cap de setmana passat a Tortosa– forma part de la iniciativa
que està treballant Debat
Constituent per donar
contingut al que haurien
de ser els grans principis
doctrinals de la constitució d’una eventual Catalunya independent, a través
d’un gran procés participatiu ciutadà. Durant els
mesos de setembre i octubre es duran a terme set
jornades formatives amb
ponents experts en cada
temàtica per donar eines i
coneixements sobre els
set àmbits temàtics en

què s’estructuraran els
posteriors debats. La dinamització i coordinació
dels debats a cada territori
es fa amb plataformes
d’entitats anomenades
Enteses territorials. La
participació és oberta a
tothom i cal inscriure’s a
través dels formularis que
es poden trobar al web de
Debat Constituent o presencialment el mateix dia
de les jornades.
Resoldre els dubtes
“Catalunya ha de tenir
exèrcit? Sobre quins valors hem de construir les
nostres relacions internacionals? Per quin espai
d’integració regional hauríem d’apostar com a país
independent?”, són algunes de les preguntes que
estaran sobre la taula a la
jornada de dissabte de Girona. Les ponències es dividiran per subàmbits: defensa, seguretat i protecció; integració regional, i
tractats internacionals.
Hi participaran Dolors Feliu, advocada i directora
general de Drets i Assumptes Constitucionals;

Pere Ortega, president del
Centre Delàs d’Estudis per
la Pau; Miquel Sellarès, periodista i president del
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya; Neus
Torbisco, doctora en dret i
especialitzada en drets
humans, i Eduard Vinyamata, doctor en ciències
socials,
director
del
Crecin3 i del campus per
la pau de la UOC.
Lluís Llach, president
del consell assessor del Debat Constituent, va explicar ahir durant la presentació de l’acte al Teatre
Municipal de Girona que
les jornades formatives
que s’estan fent ara serveixen per fer “un recull d’impressions i opinions” i que
després es traslladaran en
un debat constituent molt
més ampli i participatiu
que tindrà lloc a partir del
mes de novembre. “Cal separar. Ara són set jornades formatives que estem
fent amb entesos en la matèria i que no són decisores. A partir del novembre
es començarà un debat
constituent i ciutadà”, remarca Llach. ■
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Lleis contra
ciutadans
EXPOSICIÓ · La presó Model de Barcelona és el marc d’una mostra de la repressió
franquista reflectida en expedients judicials CONTROL· Els noms catalans guixats al
registre civil i la dona subjecte al pare o al marit són alguns dels casos escollits
Mayte Piulachs
BARCELONA

E

n l’actual debat sobre la desobediència civil davant lleis i
resolucions injustes, l’antiga
presó Model de Barcelona,
símbol de repressió i dolor, mostra
l’exposició La memòria del segle XX
a través dels arxius judicials, amb
la qual el Departament de Justícia
vol mostrar la petjada de la Guerra
Civil espanyola i el franquisme en el
dia a dia de veïns i veïnes anònims,
com ara la prohibició de registrar
amb noms catalans els fills o que les
dones haguessin de demanar autorització al pare o al marit per viatjar
o fer qualsevol transacció.
Un dels tresors que s’hi exhibiran
i que ha estat trobat per l’equip d’arxivers judicials, que encapçala Bibiana Palomar, és la demanda de
nou treballadores, de 22 a 62 anys,
que l’any 1940 sol·licitaven al recent
creat jutjat de treball que no fossin
acomiadades pel patró. “Desitjo que
la poca feina que hi ha es reparteixi
entre totes les treballadores (...)
com es feia abans de la guerra”, exposa en la demanda, una dona de 47
anys, que signa amb l’empremta
dactilar en ser analfabeta (vegeu-ho
en una de les fotos adjuntes). Per

Palomar, aquesta demanda laboral,
trobada als arxius de Cervera i no
acceptada pel magistrat, és una
mostra “de l’incipient sindicalisme i
de la solidaritat entre dones”.
La consellera de Justícia, Ester
Capella, acompanyada de la secretària general de Justícia, Patricia Gomà; la directora general de Memòria
Democràtica, Gemma Domènech, i
altres càrrecs del departament, va
inaugurar ahir l’ exposició, instal·lada al panòptic del penal centenari i
—————————————————————————————————————————————

Capella: “Els arxius no
menteixen: el franquisme
va fer una repressió
organitzada als opositors”
—————————————————————————————————————————————

que es podrà visitar fins al 30 de novembre.
La mostra es compon de tretze
plafons, atapeïts d’informació, en
els quals es recullen 56 documents
de 29 expedients, que bàsicament
són sentències, sumaris o informes
de la justícia ordinària de l’època
provinents dels arxius dels jutjats i
del registre civil de Barcelona, tres
de Salamanca i un de Cervera. Els
originals es guarden a l’Arxiu Central i Territorial de la Ciutat de la

Justícia, que compilen 2,3 quilòmetres de documents de la Guerra Civil i la repressió franquista i que estan inclosos en els 74 quilòmetres
de documents que s’apleguen dels
197 òrgans judicials que té la capital catalana. I és que, tot i els esforços per digitalitzar els expedients,
als jutjats de Barcelona encara es
generen sis quilòmetres de documents a l’any.
Capella, amb el secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, Joan Abad, va agrair públicament la “tenacitat” dels arxivers judicials per “ dedicar hores desprès
de la feina” per rescatar aquests tresors de la vida quotidiana. “Els arxius no menteixen: el franquisme
de manera organitzada va fer una
repressió en tots els àmbits i contra
els seus opositors”, va manifestar
Capella. I hi va afegir que el departament vol impulsar una nova llei de
Memòria Democràtica per “un
exercici de coherència i transparència”, i en el qual va sostenir “També
hem de tenir coratge per dir que
l’any 36 es van executar religiosos
no per ser franquistes, sinó per la
seva condició”, com recull la mostra.
Els plafons de l’exposició a la Model reflecteixen quatre àmbits: víc-

200

quilòmetres de
documents judicials
es compilen a Catalunya. Una distància
que representa quasi com anar de Barcelona a la Jonquera.

times de la repressió durant la
Guerra Civil i la postguerra; la dona
durant el franquisme; la llengua catalana, i el control social.

Víctimes de la repressió
b L’àmbit de les víctimes de la repressió és l’únic que no és anònim.
Per exemple, es recull un fragment
de la inscripció de defunció de l’any
1939 de la primera persona afusellada al Camp de la Bota, que va ser
Eduardo Barriobero, cap de l’oficina jurídica republicana. També es
pot veure el sumari de Jenny Kehr,
una refugiada jueva alemanya que
l’any 1942 es va suïcidar a la presó
de Lleida per no ser deportada als
camps nazis. Aquests expedients
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Jordi i no Jorge, després d’insistirhi. La doble nacionalitat del menor
podria haver-ho facilitat, segons els
arxivers, ja que els espanyols ho tenien prohibit. No és fins a l’any
1977 que els registres civils accepten la traducció al català dels noms
dels ciutadans, i a partir del 2005
les inscripcions registrals es poden
fer totalment en català.
L’expedient del que podria ser el
primer “Joan” inscrit en el registre
civil de l’època franquista va ser
descobert per Xavier Gayan, coordinador dels arxivers judicials i que
durant força anys va estar al registre civil de Barcelona. I és que des
del 1991 els arxivers del Servei
d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials del Departament de Justícia
cataloguen els arxius judicials històrics (a partir dels 30 anys), tasca
que han de combinar amb la feina
principal d’atenció als òrgans judicials en la seva demanda d’expedients vius i l’arxivament dels nous.
Una troballa recent va ser un litigi
pel disseny de la plaça Catalunya.
“Estem a punt de finalitzar tot el catàleg després d’un treball rigorós”,
detalla Palomar dels arxius antics.

El control social

provenen de l’Arxiu de Salamanca.
En aquest apartat, la consellera
va recordar el cas del fiscal i magistrat Francisco Javier Elola Varela,
“un jurista brillant que deia que les
idees no delinqueixen”, i que va ser
executat el 1939, i del qual es fa una
pinzellada del seu cas. “Tenim pendent un reconeixement als juristes,
magistrats i fiscals de la República”,
va admetre Capella.

La dona, una possessió

180842-1215999L

b Els plafons dedicats a la dona
mostren autoritzacions i consentiments maritals i paterns. L’home
era el cap de família i havia d’autoritzar la dona per poder viatjar a
l’estranger o poder intervenir en

una operació de compravenda. La
mostra també permet llegir sentències per violència masclista que
consideren com a fets atenuants la
infidelitat de la dona. “Vaig tenir
sort, vaig obtenir la majoria d’edat
als 21 anys, la meva cosina als 23”,
comentava ahir una visitant mentre feia fotos als plafons. També s’hi
recull el tractament als menors orfes o que eren donats en adopció a
famílies afins al règim.

El primer “Joan”
b L’apartat vers la llengua recupera formularis del registre civil en
què els noms catalans són guixats i
traduïts al castellà, com ara Francesc per Francisco. Segons la llei del

1957, “tratándose de españoles, los
nombres deberán consignarse en
castellano”. Hi ha també expedients de nul·litat i canvis de noms
considerats prohibits i subversius
pel franquisme, com ara Llibertat o
Germinal.
A més, s’hi recull un cas insòlit: el
21 de novembre del 1975, l’endemà
de la mort del dictador Franco, una
família va poder registrar el nom de
“Joan” en aportar un informe del filòleg Antoni Maria Badia Margarit,
en el qual exposa que antigament,
en castellà s’escrivia amb la grafia
catalana. El cas del fill del jugador i
entrenador del Barça Johan Cruyff
és paradigmàtic, ja que l’any 1974
amb la dictadura va poder-li posar

Una demanda de
l’any 1940
presentada per
nou treballadores
per no perdre la
feina. Al costat, la
consellera de
Justícia, Ester
Capella, i la
secretaria general
de Justícia,
Patrícia Gomà, en
la inauguració de
la mostra, ahir.
■ JUANMA RAMOS

b Finalment, en l’àmbit del control
social, s’hi poden veure informes
policials sobre la ideologia dels opositors a secretaris judicials. També
es pot llegir una sentència que qualifica els homosexuals de “tarados
de homosexualidad congénita”, en
els ja famosos “expedientes de peligrosidad”.
La mostra, amb casos de ciutadans anònims, vol recordar una
època de repressió però també vol
convidar la ciutadania a consultar
expedients judicials històrics. Els
arxius reben unes 60.000 consultes
anuals, bàsicament dels professionals de la judicatura i dels investigadors, en els casos antics. Actualment, el Departament de Justícia
disposa de 57 centres d’arxiu distribuïts en els 49 partits judicials de
Catalunya, amb una plantilla de 42
persones.“La memòria no és per fer
venjança, sinó justícia. Sense memòria no existim”, va cloure la consellera Capella. ■
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El govern crea 1.500 noves
places de mossos en 15
mesos i 500 de bombers
a L’executiu aprova un pla per impulsar les vocacions científiques i per destinar
67 milions a l’atenció dels MENA a Budó no concreta com respondran a la sentència
J. Alemany
BARCELONA

El govern va aprovar un
nou decret llei amb l’objectiu de crear 750 noves places per al cos de Mossos
d’Esquadra i 250 per al de
Bombers de la Generalitat.
D’aquesta manera, en un
any i mig, segons va explicar el conseller d’Interior,
Miquel Buch, hauran complert amb el compromís assumit en el pla de govern
d’arribar a les 1.500 noves
places d’agents de seguretat, a les quals se n’han
d’afegir 500 més de l’anterior govern de Carles Puigdemont. En el cas dels bombers, n’hauran creat 500, i
el mateix Buch va explicar
que l’objectiu, com està estipulat en el pla dissenyat
fins al 2025, és haver-ne posat en funcionament un total de 1.000.
El mètode per tirar endavant aquestes noves places és la taxa de reposició
d’efectius. La llei de pressupostos generals de l’Estat
–que a la vegada prohibeix
la contractació de més treballadors públics– permet
que places corresponents a
altres departaments i collectius que no estan cobertes, ja sigui per baixes, jubilacions o altres motius, les
ocupin mossos o membres
dels cossos d’emergències,
ja que són considerats sectors prioritaris. És el mateix sistema que ja es va utilitzar el desembre del 2018,
i Buch va assenyalar que,
en matèria de seguretat i
emergències, la qüestió
“no és anar un pas endarrerits, sinó dos passos avançats” i, per aquest motiu, ja
estan analitzant les necessitats de més plantilla per
als propers anys.
L’executiu va aprovar
també un pla conjunt dels
departaments d’Educació,
Polítiques Digitals i Empresa i Coneixement per impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en
enginyeria i en matemàtiques, a través del qual es re-

L’exvicepresident Junqueras en la inauguració d’una oficina
de l’Agència Tributària Catalana a Mataró, el 2017 ■ LL. ARCAL

L’Agència
Tributària no
estava a punt,
segons IBM
a Un directiu de la companyia declara al
Lliurament de diplomes als nous mossos a Mollet, el 19 de juny passat ■ M. CODOLAR / ACN

TSJC que el 2017 no podia suplantar la
hisenda espanyola, i que calien dos anys

Rèplica a la sentència: “Res descartable i res anunciable”

Mayte Piulachs

La portaveu del govern, Meritxell Budó, no va ser gaire
explícita, tot i la insistència
dels periodistes, per explicar
quina seria la resposta que
l’executiu tenia prevista en
cas que la sentència del Suprem pel judici de l’1-O fos
condemnatòria. Budó va deixar tots els escenaris oberts:
aturada de país, convocatòria

d’un referèndum, noves eleccions i govern de concentració. D’entrada, però, no els veia viables, sobretot l’últim, ja
que “hi ha dues formacions
que se n’han autoexclòs”,
amb referència a la CUP i els
comuns. “Res és descartable
i res és anunciable”, de moment, va reblar Budó, i admetia que com a govern no es
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“La dificultat de la
legislació de l’Estat
espanyol ens obliga
a buscar aquests
sistemes”

2.000

Un directiu de la companyia IBM va afirmar ahir al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
que el sistema informàtic
e-Spriu per a l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) no estava preparat
el 2017 per substituir
l’Agència Tributària espanyola (AEAT), i que almenys calien dos anys per
poder desenvolupar els
mòduls adients per recaptar tots els impostos estatals, segons fonts judicials.
El director de projectes de
la UTE IBM INSA, encarregada per l’ATC i el CTTI de
crear l’e-Spriu, va declarar
en la causa contra l’exsecretari general de Vicepresidència i Economia Josep
Maria Jové per haver estat
un dels impulsors de l’1-O, i
a petició de la magistrada
instructora, Maria Eugènia Alegret, ja que els investigadors de la Guàrdia
Civil sostenen en els atestats, que l’e-Spriu del 2017
estava a punt per suplantar la hisenda espanyola.
El directiu d’IBM també
va certificar que els van en-
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Miquel Buch

places de mossos s’hauran
creat des del govern de Carles
Puigdemont fins avui.

CONSELLER D’INTERIOR

forçarà la formació del professorat de l’educació obligatòria en aquest àmbit i es
promourà la implicació de
les empreses del sector tant
en actuacions als centres
com en orientació professional, amb l’objectiu d’ampliar el nombre d’alumnes
graduats en aquests estu-

dis, a més d’augmentar-hi
la proporció de dones i millorar les competències en
aquest àmbit.
L’executiu de Quim Torra va aprovar quatre modificacions pressupostàries,
tres de les quals per valor
de 67 milions d’euros, com
a transferència procedent

discuteixen les diverses fórmules i escenaris que assenyalen partits i entitats, ja
que la prioritat és treballar
per “aprovar el pressupost”.
El president Torra serà l’encarregat d’anunciar-ho quan
calgui, va assegurar Budó, i
va recordar que, en qualsevol
cas, ha de ser una “resposta
de país”.

del fons de contingència
cap al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i per a l’acollida i
atenció de menors estrangers no acompanyats (MENA). Serviran per assegurar els pagaments dels concerts i de la gestió delegada
a les entitats que presten
els serveis assistencials i
per a la creació d’un servei
de 24 hores d’atenció immediata. L’altra modificació permetrà destinar 352
milions a garantir la continuïtat del canal SegarraGarrigues i 108 milions per
a actuacions de regadiu
en altres zones, d’acord
amb Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. ■

carregar un mòdul, amb
una despesa de 511.720
euros, perquè els ciutadans voluntàriament comuniquessin a la hisenda
catalana la declaració
d’IRPF, un cop feta a
l’agència estatal, i que el
2016 la van desinstal·lar
en no tenir gaire èxit. En
aquesta despesa encara no
hi havia l’equip del vicepresident Oriol Junqueras
(ERC). També va confirmar l’encàrrec d’un segon
mòdul, de 241.383 euros,
per aplegar els impostos de
les empreses públiques,
que amb el 155 es va suspendre i que ara el govern
torna a aplicar. Preguntat
per què en els encàrrecs
posava “estructures d’estat”, el directiu va assegurar que el 2015 no tenia la
transcendència actual.
Quatre agents de la
Guàrdia Civil que van fer
l’escorcoll a casa de Jové i
informes sobre la suposada
malversació de fons, calculada en 3,2 milions d’euros,
també van declarar ahir al
TSJC. El tinent coronel Daniel Baena va ratificar un
atestat de 2018 sobre les
despeses imputades al govern per l’1-O. ■
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Picabaralla per la situació
financera de la Paeria
La situació financera de
l’Ajuntament de Lleida és objecte de polèmica aquesta
setmana. L’alcalde, Miquel
Pueyo (ERC), va assegurar dilluns que el deute financer de
la Paeria, de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i del Parc
Científic pujava a 175 milions:
“La situació és greu però no
crítica encara.” L’equip de govern d’ERC, JxCat i el Comú
han dut a terme una auditoria
per avaluar la situació econòmica del consistori, mesos
després d’arribar a l’alcaldia.
El nou equip de govern va
alertar dilluns que algunes
partides de l’Ajuntament s’havien ja quasi esgotat i havien
arribat al 90% de la despesa

prevista, malgrat que encara
restava per acabar més d’un
trimestre de l’any. Per la seva
banda, el cap de l’oposició i
exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va lamentar ahir que l’alcalde Pueyo “intenti generar
una alarma” sobre la situació
econòmica de la Paeria. Així
mateix, va acusar l’equip de
govern de no posar damunt la
taula totes les dades i de “tergiversar les valoracions” que
ha fet de la situació financera
municipal “amb una intencionalitat política”. Larrosa va voler destacar la “solvència” de
la Paeria i va assegurar que la
situació financera “no limita”
la capacitat inversora de la
institució. ■ ACN

Pressió a Colau perquè Endesa
condoni el deute als vulnerables

Rècord de
creueristes a
Tarragona:
10.200 en set dies

L’Aliança Contra la Pobresa
Energètica (APE) ha demanat
al govern d’Ada Colau que exigeixi a Endesa la condonació
del 100% del deute de les famílies vulnerables. L’entitat vol
un “pronunciament clar i contundent” per part del govern
perquè s’aprovi en el ple de
l’Ajuntament la moció consensuada a Terrassa per una cinquantena d’ajuntaments fa
menys de dues setmanes. Davant “l’amenaça” d’Endesa de
tallar la llum a famílies vulnerables si les administracions
no assumeixen el 50% dels
impagaments, una cinquantena de consistoris van consensuar a principis de setembre
elevar als respectius plens
una moció perquè sigui la
companyia elèctrica qui assumeixi la totalitat del deute. En
el cas de Barcelona, Endesa
demana un deute de gairebé
tres milions d’euros que afecta cap a 3.790 famílies que
podrien estar exposades a un
tall de llum o de gas a partir
de l’1 d’octubre, segons dades
de l’APE. A més de reunir-se
amb el govern municipal,
l’aliança també té previst tro-

El port de Tarragona rebrà
10.200 passatgers des
d’aquest dimarts fins a dilluns
que ve, un rècord de turistes.El Costa NeoRiviera, amb
1.727 passatgers, va atracar
ahir i el cap de setmana ho faran el Costa Magica i el Costa
Fortuna, amb 3.470 passatgers cadascun. Dillun ho farà
el Marella Dream, amb 1.533
passatgers més. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Premià de Mar
Àrea d’atenció social a les persones
Habitatge

ANUNCI

Detall d’una factura de la llum que disposa d’un descompte
del bo social ■ ACN

bar-se amb la resta de grups
amb representació al consistori barceloní. Segons va dir
ahir la portaveu de l’APE, Maria Campuzano, mantindran
en els pròxims dies reunions
amb els ajuntaments de Llei-

da, Tarragona i Girona, entre
altres. “L’objectiu és enviar un
missatge clar a Endesa: no
volem que es destinin més diners públics a continuar fent
créixer els beneficis d’aquesta
empresa.” ■ REDACCIÓ

109004-1127790w

EDICTE

118842-1216209L

EDICTE

Ajuntament de
Pineda de Mar

Significant que aquesta aprovació inicial
esdevindrà definitiva, en el supòsit que
no es presentin reclamacions i/o al·legacions en l’esmentat termini d’informació pública.
Pineda de Mar, a 26 d’agost de 2019.
Xavier Amor Martín
Alcalde-President

180579-1216457L

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de convivència i civisme de l’Ajuntament de Pineda de
Mar en compliment de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, art. 178 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del
Text refós de la Llei i municipal i de règim local de Catalunya i art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, es sotmet
l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia
següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i/o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També se’n farà publicitat en el diari El
Punt Avui i en el tauler d’edictes electrònic i físic de la Corporació, per tal que
els interessats puguin examinar l’expedient i, si procedeix, formular les reclamacions i/o al·legacions que estimin
oportunes.

135085-1216496Q

POLÍTICA

SOCIETAT

L’alcalde en data 5 de setembre 2019 aprova
la convocatòria de subvencions a persones
desfavorides que estiguin gravades per l’impost de béns immobles per a l’exercici 2019,
d’acord amb el que s’especifica a les bases
específiques reguladores aprovades per
acord de la Junta de Govern Local en sessió
ordinària celebrada el 22 de maig de 2019 i
publicades al BOP de data 28 de maig de
2019.
El contingut de la convocatòria i les bases
específiques poden ser consultats a la pàgina web municipal (www.premiademar.cat) i a
les cartelleres d’informació municipal.
El termini per a la presentació de sol·licituds
de subvenció s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP fins al 30 de
setembre de 2019.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran mitjançant
l’enllaç https://www.epremia.net/ovac o bé a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Premià de Mar, 9 de setembre de 2019
L’alcalde,
Miguel Ángel Méndez Gil

151527-1216499Q

Miquel Pueyo i Fèlix Larrosa ■ EL PUNT AVUI

SOCIETAT

D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4
Expedient : 132/2019
Exposat al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.4, reguladora dels preus públics per la utilització puntual d’espais de l’edifici CITA, per a l’activitat de restauració, mitjançant un edicte publicat al e-tauler del Consell Comarcal el dia 3 de maig de 2019, al el BOPL
núm. 92, del dia 14 de maig de 2019 i al Diari Punt Avui del dia 13 de maig de 2019, no s’han presentat al·legacions i en data d’avui ha quedat aprovada
definitivament.
Contra el present acord i atès que fa referència a una disposició de caràcter general, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest edicte en el BOPL.
Això no obstant es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de l’ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 9 de setembre de 2019
El President
Josep M. Muloll Miret
Annex
ORDENANÇA NÚM. 2.4
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA PUNTUAL D’ESPAIS DE L’EDIFICI CITA PER A L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’art. 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), el Consell Comarcal del Pallars Jussà estableix els preus públics per a la cessió d’espais de l’edifici anomenat CITA situat en el terme municipal
de Talarn a la Crta. C-13 PK-90. Aquest edifici té diferents dependències, una d’aquestes dedicada a l’activitat de restauració i promoció de la comarca
amb una superfície de 673 m2. I un auditori annex de 219,90 m2.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que se satisfaran per part dels usuaris de l’edifici CITA que utilitzin les seves dependències per l’activitat de restauració i de promoció de la comarca.
Article 3. Obligats al pagament
L’Obligació de pagament neix, amb caràcter general en el moment de sol·licitud de les instal·lacions i estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les empreses, entitats i persones que sol·licitin o es beneficiïn de la utilització de l’espai disponible que es refereix l’article anterior.
Article 4. Termini i tarifes
El termini de durada de l’arrendament serà 1 dia, prorrogable fins a un màxim de 3 dies.
El Preu públic es fixa en 500 €/dia (IVA inclòs).
Article 5. Obligació de pagament i període impositiu
L’obligació del pagament del preu públic regulats en aquesta ordenança neix des del moment que s’iniciï la prestació del servei mitjançant l’autorització
per a la utilització privativa dels espais regulats en aquesta ordenança.
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà per anticipat, al número de compte a tal efecte.
El pagament de preus públics per serveis no autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l’autorització no comporta la legalització de les prestacions no autoritzades i és compatible amb sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6. Condicions.
1.- Serà requisit per a la utilització de l’espai esmentat que el sol·licitant sigui un professional de l’àmbit turístic o de promoció de la comarca.
2.- Per poder disposar de l’espai caldrà adreçar una sol·licitud a la Presidència del Consell Comarcal.
La prioritat de les sol·licituds s’establirà atenent a la seva data de presentació. No obstant, es cas de presentar-se diverses sol·licituds en la mateixa data, prevaldrà la proposta motivada per part del Consell Comarcal.
3.- Els adjudicataris dels espais només podran fer ús del mobiliari de l’espai assignat. Resta totalment prohibida, sense la pertinent autorització, la utilització de qualsevol material del Consell Comarcal, aparell o d’altra índole, que no estigui autoritzat. La utilització fraudulenta de l’esmentat material comportarà l’adopció de sancions o altres mesures que correspongui.
4.- Un cop sigui decretada l’autorització, l’adjudicatari haurà de dipositar una garantia de 300€ per a respondre dels possibles desperfectes material que
es puguin ocasionar, així com de l’efectiu pagament dels corresponents drets del Consell que en el seu cas es meritessin.
5.- L’adjudicatari haurà de contractar una assegurança per l’activitat que realitzi a les instal·lacions de l’edifici CITA.
6.- En la durada de l’autorització, l’adjudicatari de l’espai haurà d’actuar amb la màxima diligència i deixar-lo en les mateixes condicions en les quals s’ha trobat.
Article 7.
Quan els preus no siguin satisfets, el Consell pot exigir, a més, els recàrrecs i els interessos de demora, de conformitat amb la normativa vigent.
Article 8. Suspensió del servei
El Consell Comarcal pot suspendre, a menys que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei, quan els que estan obligats
al pagament incompleixen l’obligació d’aportar les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin l’import del pagament
del preu públic.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
El preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

