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El TSJC apunta a Torra
ORDRE · El tribunal dona 48
hores al president perquè retiri
la pancarta dels presos del Palau
però Torra diu que no ho farà

El judici es mou al
18 de novembre

CAS · Accepta una demanda
de la unionista entitat Impulso
Ciudadano, que sosté que tota
administració ha de ser neutral

Els Mossos, a punt
d’estrenar nous
mètodes en aldarulls
Podran fer servir tanques més altes en
edificis i ruixar persones amb gas pebre

Si el Suprem no espera
el TJUE, Junqueras
impugnarà la sentència
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El president d’ERC i Romeva s’ofereixen per
tornar a encapçalar les llistes el 10-N

Participants en l’acte d’ahir amb pancartes per l’absolució de les persones jutjades pel Suprem pels fets del 20-S de fa dos anys ■ EFE

Clam per l’absolució
Multitudinari acte commemoratiu dels dos anys del 20-S a Economia
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Llits i carrers

R

iuades de gent.
Un 20 de setembre de fa dos anys, els
carrers van ser dels
que protestaven contra els escorcolls a
Economia i a d’altres dependències de
la Generalitat que van acabar amb catorze detinguts. Saben que tot venia
del 13, que encara no ha tancat les diligències, i que des del 15 (l’any no, el
jutjat), ja investigaven rebel·lions, sedicions i malversacions. La Guàrdia Civil,
segons que es va explicar en el judici
oral del Suprem (alimentat pel 13), tenia la mosca al nas pel que va ser el 9
de novembre, la jornada participativa
que va generar la inhabilitació del president Mas i tres dels seus consellers, i
una mossegada econòmica que els vol
escarmentar. És el que també circula
ara amb la sentència a punt de caure
com fruita prou madura, la idea de l’escarment.
Tot plegat és força criaturer, si no
fos pel dolor i patiment que comporta
la presó i l’exili. Si no us agrada la idea
d’una resposta infantil, per allò de renyar la canalla, digueu-li una resposta

Vuits i nous

Si trepitgeu la Constitució,
vindran el 155, els ‘piolins’,
les detencions. I així fins que
als carrers hi hagi sequera

Controlats

pròpia d’uns altres temps la que vol
donar la justícia. És allò que hem sentit
dir des de Rajoy a Pedro Sánchez, i una
pila més, ja sabeu què us passarà si
poseu el dit al cassó de la xocolata, o si
no enllestiu els deures abans d’anar a
dormir. Si trepitgeu la Constitució, vindrà el 155, vindran els piolins, vindran
les detencions. I així fins que als carrers hi hagi sequera.
Els carrers són els mateixos, l’espai
físic canvia amb la nostra presència.
L’altre dia badava al tros amb una aranya que corria sota un pàmpol d’avellaner. Aquella bestiola sí que fa la seva,
corre feliç, sense saber ben bé quan
acabarà arribant la tardor o la pluja.
Les pedres són les mateixes.
Són els anhels de generació rere generació els que es mouen per les Rambles, o la Gran Via i que els marquen.
Els carrers i els llits. Aquests seran els
àmbits del debat electoral del 10 de
novembre. Els llits allà on els governants dormen bé o malament en funció de les aliances que s’acabin conformant. I ja se sap que la política fa estranys companys de llit, i que això fa
que no puguin agafar el son. Per això
volen canviar el matalàs.

Manuel Cuyàs

V

aig veure el reportatge sobre el
control que les autoritats xineses exerceixen sobre els seus
ciutadans. Centenars, milers, milions
de càmeres situades als carrers escruten els passejants. En vaig detectar
moltes quan vaig ser a aquest país, ara
fa uns mesos. Penjaven entre els arbres, als pals de l’electricitat, als semàfors, a les torres fetes expressament
per sostenir-les, a tots els edificis i botigues... Vaig quedar ben retratat. Els
records gràfics de la meva estada a la
Xina els tenen els xinesos. La meva càmera no va arribar a tant, ni de lluny.
Als pobles –a la Xina qualsevol poble
té cinc milions d’habitants– els controls són més acusats perquè els cinc
milions es coneixen tots. Unes brigades vetllen perquè els veïns no escupin
pels carrers, no hi tirin papers, recullin les fulles dels arbres i la runa,
mantinguin les gallines en silenci per
no incomodar els veïns... Abunden les
denúncies entre ells. El galliner del veí
sempre produeix enveja. Les infraccions, als pobles i a les ciutats, són
sancionades amb pèrdua de “punts cívics”. La pèrdua s’ha de compensar

“
Qui s’oposaria a
ser espiat a cada
moment, com ja fan
a la Xina?

amb més esforços en favor de la comunitat. Si els esforços no són suficients,
els ciutadans entren en una llista negra i la vida se’ls fa molt difícil. Si són
satisfactoris, la llista és roja, com el
breviari de Mao.
No sé la intenció del reportatge.
Ignoro si el rebuig als aguaits xinesos
va ser compartit per la majoria dels
meus conciutadans. De càmeres, ja en
tenim. Molta gent en vol més. La seguretat actua d’argument. De fet, gairebé tots els crims que es cometen han
disposat d’una càmera, propera o llunyana, que ha retratat els malfactors.
Són, gràcies al procediment visual, de-

tinguts. I una càmera a cada llar? Per
documentar la violència que s’hi pugui
exercir, per vigilar que ningú hi fumi
quan el tabac sigui definitivament prohibit, per assegurar-se que els animals
hi són ben tractats i els pagesos toquen cada vespre un nocturn de Chopin perquè les vaques s’adormin. Si
s’implantessin el sistema de punts i
les llistes negres i roges, algú protestaria? Les llistes són públiques. Als
bancs xinesos els faciliten la feina: no
donen crèdits als ennegrits. Les parelles saben a què atenir-se: un roig és
un bon partit. Qui pot oposar-se a la
simplificació dels antics i tediosos prometatges exploratoris?
Tot porta a l’espionatge polític, és
clar. Quin govern del món no vol tenir
controlada la dissidència dels ciutadans? Ara dissimulen, però el model
de la Xina els deu semblar fantàstic.
Tot és qüestió de convèncer-ne la gent
de les bondats. Que no volen seguretat, pau i carrers nets? Però: qui controla els controladors, vull dir els governants? Potser quan passin a l’oposició... Quina oposició, si l’objectiu és
mantenir-se al poder, ells i el sistema?
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A la tres

La nostra salut pública

L

“
Venim d’anys
de retallades
agreujades per la
manca de
transferències i
pressupostos

català d’aprovar uns pressupostos propis. I és en aquest context que dijous
passat va celebrar-se la comissió parlamentària de Salut, que va servir per
valorar el primer any de la consellera
Alba Vergés. Com passa amb qualsevol
debat polític, cal equilibrar bé les intervencions dels grups de l’oposició

De reüll
Maria Palau

amb els de la consellera per tenir, mai
millor dit, un bon diagnòstic. Segons
l’oposició, l’administració catalana inverteix en recerca però no tant en innovació, de manera que els laboratoris
privats desenvolupen els avenços i
després els cobren a bon preu. També
segons l’oposició, les llistes d’espera
s’allarguen massa en l’atenció primària i els pacients ingressats a urgències poden passar uns quants dies en
un box abans d’anar a una habitació
de l’hospital. Per la seva banda, la consellera assegurava que la inversió no
para de pujar, que les dades també es
poden llegir de forma més positiva i
que ha vingut, no només a pagar proveïdors i gestionar pressupostos, sinó
a controlar la transformació del sistema sanitari públic. Amb ganes d’afrontar reptes, insistia Vergés amb convicció. Poc o molt tots en som o serem
usuaris i, junt amb la convicció, és
clar, el que necessitem són resultats.

Les cares de la notícia
ESTUDIANT I ACTIVISTA

Greta Thunberg

Perdó?

El crit d’alerta

F

ins aquesta setmana, la web de l’ONU deia això del
Guernica: que Picasso va pintar la cèlebre pintura
per condemnar “les atrocitats republicanes durant la
Guerra Civil Espanyola”. Tal qual. L’ONU, sí, ho han llegit
bé. L’“horrible error”, com l’han anomenat els
representants de l’organisme, s’ha detectat ara i s’ha
eliminat ràpidament. Però durant tres anys aquesta ha
estat la veritat històrica en l’espai virtual oficial de la
institució: que les víctimes eren els culpables. Hi ha res
més mesquí? L’ONU ha demanat disculpes i ha
remarcat que en cap cas hi ha hagut
En un text de una mala intenció. Jo d’entrada no
les accepto, i posaria la mà al foc
l’ONU es
Picasso tampoc les acceptaria,
presentava el que
si més no fins que no es donin més
‘Guernica’ com explicacions de l’origen d’aquesta
una obra anti- ressenya, que per cert en conté
més, de suposades casuals
republicana
equivocacions. Per exemple ignora
que Picasso va deixar dit que no volia que l’obra tornés a
Espanya fins que es rehabilités la República, i no, com
vol fer entendre el text, un cop mort Franco. Qui és
l’autor d’aquesta redacció? Nom, cognoms i
nacionalitat. Quins mecanismes té l’ONU per blindar-se
dels falsejadors del passat? Realment ningú s’ha adonat
del frau en tres anys? Massa interrogants. Tergiversar la
història no té mai res d’innocent. I si troba cobertura fins
i tot a l’ONU, jo em pregunto: qui ens protegeix de les
manipulacions? Quanta indefensió. Pobre Picasso i
pobres de nosaltres.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/c6ev99

EDITORIAL

Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

a Generalitat presidida per Artur
Mas va ser de les primeres administracions no estatals que, ben
obedients, van aplicar les retallades
sanitàries reclamades pel Partit Popular. Així ens ho han recompensat, collant-nos encara més cada vegada que
poden. Aquesta mateixa setmana hem
tingut un altre vergonyós exemple de
la manera com l’Estat premia l’obediència: el govern català ha complert
el deure de no superar el sostre de dèficit permès i precisament aquest és el
pervers motiu que ha portat l’Estat a
excloure Catalunya de la injecció de
diners procedents del Fons de Liquiditat Autonòmica, que sí gaudiran altres
territoris com el País Valencià i Andalusia. Tornem a la sanitat. Venim de
deu anys d’escassedat de recursos públics, agreujats per l’escassa predisposició del govern espanyol a l’hora de
transferir partides compromeses, però també per la incapacitat del govern

Accedeix als
continguts del web
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La jove activista continua impulsant un moviment
que ahir va tenir seguiment en forma de vaga escolar i manifestacions multitudinàries a més de 150
països per reclamar mesures urgents contra la crisi
climàtica als assistents a la Cimera pel Clima de dilluns a la seu de les Nacions Unides a Nova York.
ALCALDE DE DELTEBRE I PRESIDENT DE L’ACM

Lluís Soler

Lideratge municipal

-+=

L’alcalde de Deltebre va ser ratificat ahir com el
nou president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la principal entitat municipalista del
país, amb 932 ajuntaments associats, tots els
consells comarcals i les quatre diputacions, a
banda d’altres entitats.
HISTORIADORA

Julia Beltrán de Heredia

Descobrint la història

-+=

La historiadora signa La Barcelona visigoda: un
puente entre dos mundos. La basílica dels sants
màrtirs Just i Pastor, un llibre de primer nivell sobre la Barcelona del cristianisme tardoantic i el
subsegüent o “barbàric”, fruit de la investigació de
la segona església més antiga de la ciutat.

Reordenar el
catalanisme
moderat
El moviment sobiranista que
batega amb força a Catalunya des de fa més d’una dècada ha
obligat els polítics i els seus partits a
prendre posició respecte a una
qüestió transcendent, com és el
dret dels catalans a exercir la seva
sobirania com a poble, decidint democràticament el seu futur polític i,
si s’escau, la independència. Això ha
iniciat una reconfiguració del mapa
polític català, que encara està en
curs, com ho demostra la trobada
que avui fan a Poblet diversos sectors del catalanisme moderat, despenjats o escindits d’altres partits
(CDC, UDC, PP, PDeCAT) amb l’horitzó d’aglutinar un sector de l’electorat català que consideren que ha
quedat orfe arran del procés.
L’atomització de l’ampli espai
ideològic ocupat per CiU ha originat
la formació de diversos grupuscles,
plataformes i partits, que van des
del sobiranisme i independentisme
de JxCat, PDeCAT, Demòcrates i
Convergents, fins a l’espanyolisme
de BCN pel Canvi, passant per l’autonomisme d’Units per Avançar,
Lliures o la Lliga Democràtica, de recent creació. És aquest últim sector
el que debat aquests dies al voltant
d’un denominador comú que refusa
la confrontació amb l’Estat i opta
pel possibilisme de l’Estatut del
2006 (retallat pel TC) i la negociació
d’un sistema fiscal just i d’un reconeixement de la identitat catalana.
El moment polític que viu el nostre país, complex i transcendent, reclama de la política i els seus actors
la major claredat possible perquè
siguin després els ciutadans els qui
donin a cadascú el pes social que
realment té. En aquest sentit tot el
diàleg que contribueixi a clarificar
les opcions i els lideratges és positiu, ja sigui en l’òrbita de l’independentisme com, en el cas d’avui a
Poblet, en la de l’unionisme.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...
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Un any després
Milers de persones es
concentren, un any després del
20-S, davant d’Economia.
L’acte es converteix en un clam
per denunciar la repressió.

Germà Capdevila

Poden aplicar l’article 155,
reprimir, convocar eleccions
per no dependre dels partits
catalans, però Catalunya és
el gran problema d’Espanya
cial i econòmic. En resum, va fer saltar
pels aires tots els mecanismes de la
democràcia que eviten l’abús dels poderosos, perquè l’objectiu ho justificava tot: no hi ha res més important a Espanya que la seva unitat territorial. Ens
ho acaba de recordar Pedro Sánchez,
que prefereix unes quartes eleccions
en quatre anys que negociar o parlar
amb els partits independentistes. El 20
de setembre del 2017 s’iniciava una
onada repressiva brutal per impedir el
referèndum –no ho van aconseguir–
que continuaria i continua encara amb
més força per evitar una declaració
efectiva d’independència –ho han
aconseguit, de moment. L’Estat tal
com es va dissenyar després de la
mort del dictador va començar a trontollar amb la sentència de l’Estatut i va
acabar de saltar pels aires el 20 de setembre. Catalunya continua sent el
gran problema d’Espanya. Poden aplicar l’article 155, poden reprimir, poden
convocar eleccions fins que no hagin
de dependre dels partits catalans. Parafrasejant Monterroso, però, quan es
despertin, el dinosaure encara hi serà.

20
anys

Pep Collelldemont. Periodista

Dos anys
després

H

anys

El PP i el català
El president i candidat del PP
català a la Generalitat, Alberto
Fernández Díaz, diu que
demanarà que es derogui la llei
del català si els vots el fan “clau”.

Tribuna

Full de ruta

an passat dos
anys ja d’aquella
jornada del 20 de setembre del 2017. Malauradament, la maquinària poderosa de
l’Estat ha imposat un relat de rebel·lió i
subversió que s’ha fet palès amb el judici als líders i activistes independentistes. La sentència consagrarà un relat fals però que ha estat acceptat per
la societat espanyola i no ha pogut ser
contrarestat per l’independentisme. El
que va passar el 20 de setembre es
pot resumir en una sola frase: l’Estat
reaccionava per evitar la secessió de
Catalunya. Ho feia aplicant la recepta
del president peruà Alberto Fujimori,
que el 5 d’abril del 1992 va perpetrar
un autocop d’estat, essent ell mateix
president. Espanya va fer el mateix, tot
intervenint il·legalment l’autogovern de
Catalunya, prenent-ne el control de les
finances, detenint càrrecs públics, intimidant sense ordre judicial partits polítics, mitjans de comunicació i entitats,
desfermant una onada mediàtica sense precedents en els àmbits polític, so-
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Parlen de tancs
Una entitat propera al PP ja
parla de tancs. El Grupo de
Estudios Estratégicos recorda
que l’exèrcit garanteix “la
unitat”.

Ramon Pujolboira

S

urto davant de la porta del menjador de la casa on visc ara gairebé sempre de Tor, a l’Empordà, i
miro en direcció a Albons. Puc dir que
veig la casa on cada dia en Ramon, el
pintor, sortia de bon matí i contemplava les oliveres. Ell era de Barcelona però l’Empordà el va atreure i
quan el va conèixer bé ja no se’n va
poder desempallegar. S’hi va fer una
caseta que per ella sola ja el més profà
s’hauria tornat pintor. Imagineu-vos
ell que portava l’art a la sang. Vaig mirant fixament per veure si apareix en
Ramon passejant amb aquella tranquil·litat que donava confiança i pau
a tot el que se li acostava.

NO, LAMENTABLEMENT,

en Ramon Pujolboira, el cos d’en Ramon, no tornarà, però tenim la sort que la seva obra
és tan extensa que només hem de
tancar els ulls per fer un repàs que no
s’acaba mai. I només ens cal fer unes
passes per poder observar un dels
seus i variats quadres. Li vaig agrair
que l’acte del seu comiat ell mateix
hagués desitjat que es fes a l’església

parroquial d’Albons, on fa relativament poc va acabar de pintar una escena lluminosa del sant sopar. La cerimònia del comiat se’m va fer curta,
ja sigui perquè l’amic mossèn Taber
hi va abocar tots els seus sentiments
o sigui perquè no em cansaria mai de
contemplar aquella obra plena de vida. I per si fos poc, quan jo era capellà
d’Albons vaig poder portar a cap la renovació de l’altar major, amb un projecte d’un altre artista enorme que és
en Domènec Fita. Una enorme pedra
de Girona fa d’altar, que li dona solidesa, i que encara recordo el que ens
va fer suar per col·locar-la en una època en què no hi havia els mitjans
d’ara. I, a més, en Fita ens va dissenyar un Crist, per a mi d’una bellesa
extraordinària, i que només un sant
sopar d’en Pujolboira podia ajudar a
formar un conjunt extraordinari,
que per cert en una època en què les
esglésies estan tancades gairebé
sempre i gràcies a l’interès de l’alcalde es pot contemplar habitualment. I
no voldria deixar-me la magnífica
pintura que va fer a l’església parro-

quial de Santa Coloma de Farners,
com dos altres pintors empordanesos, Lluís Roura i Josep Maria Ministral, van pintar a l’església de Sant
Pere de Figueres i a la parròquia de
Llers. Són aquests pintors, juntament amb algun altre, els que, cadascú amb el seu pinzell ben particular,
van crear una mena de moviment que
ha aixecat ben alt el pavelló artístic
de l’Alt Empordà.
EN RAMON TENIA molts

projectes encara. Podem dir que ha mort jove, massa jove. La sort és que com que no parava mai ha deixat una obra extensa,
que l’anirem redescobrint amb els
anys. El que no tindrem ja és aquella
seva bonhomia que donava pau a tot
el que se li acostava. Vaig tenir la sort
d’assistir al final de la pintura de la
santa cena d’Albons i, encara més,
poder-la contemplar en una visita guiada, ell, la meva dona, la Judith, i jo,
sense presses, descobrint detalls que
només el mateix pintor et podia donar. Ramon, gràcies, em sento un privilegiat. Carme, estem amb tu.

El lector escriu
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Les sentències: o
ara o fins d’aquí a
vint anys
b En primer lloc voldria assenyalar la bona feina feta
aquest estiu per la bona gent
de l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i la Crida Nacional per la República.
No han fet vacances i han treballat per l’absolució dels presos fins a culminar amb el suport de l’Associació de Municipis per la Independència en la
proppassada diada nacional
de l’Onze de Setembre. I han
fet molt bé. Vull dir que la feina
important en el temps per la
llibertat dels presos catalans
és ara i després de les sentències de manera immediata si
són condemnatòries, és clar.
Perquè poden condemnarlos de quinze a vint anys de
presó. I què haurem fet? És
ara que ens hem de moure,
per dignitat i per solidaritat.
Ho hem de fer la gent autoorganitzada i al marge de les cú-

pules cagadubtes de partits
cada volta més obsolets. Perquè, a veure, què reivindicarem fins d’aquí a vint anys? Un
indult reial que significa admetre la culpa i demanar perdó?
Una amnistia, no prevista legalment i que requeriria d’una
majoria a les corts generals?
Així doncs, movem-nos ràpid i movem-nos bé, amb accions empàtiques, contundents i mediàtiques. Que mai
ens puguin dir: i tu, on eres i
què feies quan sentenciaven
els nostres presos polítics catalans? Moltes gràcies i bona
sort!
RAIMON GUSI AMIGO
Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)

Llegir és sexi
b Llegir és imprescindible,
addictiu i essencial. És tan necessari com les nostres hores
de silenci, d’imaginacions, de
son i de somnis.
Llegir és enamorar- se de

les paraules d’un poeta. Ser
un personatge. Fer servir la vida del protagonista perquè
rutlli la teva. El llibre és un
amic invisible amb olor i emocions.
Llegir és terapèutic. Les pàgines són curatives.
Com més històries, més
gran el nostre argument i el
nostre recorregut.
Llegeix quan estiguis pletòrica, per farcir hores i quan estiguis afligida, perquè certes
frases són una gran troballa.
Missatges que en moments
de tristesa solitària et diguin:
“El que toca ara és respirar i
treballar.” Gràcies a la Marta
Orriols, una escriptora que
ens ensenya a parlar amb les
plantes.
EVA ROMERO SANFELIU
Barcelona

Voluntariat
forçat?
b Com ja sabem tots plegats,
un voluntariat suposa que

persones, totalment altruistes, es dediquen unes hores
de la seves jornades a fer accions i activitats a favor d’altres. Jo en soc, és a dir: una
dedicació a pobres, malalts,
immigrats... i un grandíssim
ventall, i aquestes persones
tenen uns valors. Quant a reinserció de presoners, el voluntariat pot ser ideal. Si un
estafador i lladre com el senyor Urdangarin pot fer-ho,
evidentment jo diria que
aquestes activitats les pot
realitzar dins la presó, prou
còmoda, i no cal que en surti
per a res. Però passa que pel
fet de formar part de la reial
corona, pobre noi, no tindrà
una reinserció. I sabeu què us
dic?: això és el pas previ per a
una sortida de presidi. Benvolguts, encara ens fiem de la
gran justícia espanyola. Això
és l’Espanya de la qual ens volem desfer.
FRANCESC XAVIER FARRÉ
MARTÍNEZ
Barcelona
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La frase del dia

“Si estem al govern, respectarem la llei [inclosa una
aplicació del 155] i assumirem el lideratge del PSOE”
Pablo Iglesias, LÍDER DE PODEM

Tribuna

De set en set

L’orgull de persistir

Ha tornat
en Jaume

Jordi Panyella

Pau Miserachs. President del Grup d’Estudis Polítics.

S

orprèn a molts que els catalans
ens afanyem a persistir en les
nostres demandes democràtiques. Han passat deu anys des de les
consultes per la independència que
van començar a Arenys de Munt el
2009 i el temps no ha desdibuixat el
record d’un començament que no va
decebre. Tampoc el 9-N del 2014 ni
l’1-O del 2017. El dret a decidir aportat per Artur Mas en la seva etapa de
president de la Generalitat, encara dona voltes tot i que el dret a l’autodeterminació va prendre ràpidament el seu
lloc el 2010.
LA MISSIÓ de la Generalitat no és única-

ment preservar l’autogovern com ens
recorden l’oligopoli dels mitjans de comunicació, el règim i la monarquia. A
la Generalitat correspon tanmateix
crear els fonaments i l’estructura de la
futura república catalana i fer front a
l’ofensiva espanyolista en molts aspectes il·legal.

cional de Catalunya. El marc inclou,
com és natural, el reconeixement del
dret a l’autodeterminació dels pobles
constituïts en minoria nacional.
LA DIADA d’enguany és mostra de digni-

tat i de memòria dels sacrificis dels defensors de les llibertats catalanes, i
cap polític sensat pot pretendre desvirtuar aquesta realitat històrica perseguida durant la dictadura i sota la
Constitució de 1978.

convertida en la festa banal de la covardia dels traïdors.
L’11 DE SETEMBRE de 1976, a Sant Boi, va

quedar molt clar que els catalans volien democràcia i recobrar els seus
drets. Els anys transcorreguts no ens
han fet canviar d’opinió. Molts dels
que s’hauran manifestat aquest 11-S
han arribat a la conclusió que tenen la
possibilitat de construir un nou model
polític, impossible de fer coexistir
amb el règim actual.

ELS UNIONISTES

anticatalans no poden
ignorar que la Diada és el record i l’adhesió de la gent catalana al sacrifici
ple de traïcions dels defensors de la llibertat el 1714. La Diada mai no pot ser

EL PARLAMENT DE CATALUNYA

i la societat han de poder debatre el seu fur en
llibertat en lloc de veure anihilada la
seva legitimitat pel dictat de la coherència reaccionària negant tota sobirania. L’Estat no vol arribar a cap
acord amb Catalunya en termes polítics, negat el camí de les negociacions
i el pacte. Espanya no pot avançar ni
fer democràcia sense diàleg i negociació, situant Catalunya només com el
primer problema a vèncer.

ARA COMENCEN

les reunions de representants catalans per veure d’establir
un pacte de no agressió i de defensa
col·lectiva, per veure, a més, com forçar la negociació amb un Estat que es
creu victoriós aïllant la política catalana i perseguint els dissidents.

SEREM A LA TROBADA de

Ginebra en els
inicis d’una nova Assemblea de Catalunya fundada a l’estranger. Podrem
construir un nou marc de lluita política amb els beneficis de la cooperació i
la possible concentració en un govern
de resistència i contraatac més eficient?
El temps d’espera no és de decepció
com alguns pensen. Ara es vol anar de
la legalitat institucional a la legalitat
nova dins d’un marc polític democràtic, aplicar el dret de rebuig a les lleis
que van contra els principis democràtics, desenvolupar la personalitat na-

Sísif
Jordi
Soler

L’ESTAT TÉ

“
L’Estat no vol
arribar a cap acord
amb Catalunya en
termes polítics...
però Espanya no
pot avançar ni fer
democràcia sense
diàleg i negociació

preses decisions que vol imposar per enterrar la necessitat de trobar una sortida negociada, malgrat
que Catalunya aposta per un futur on
la societat catalana, dinàmica, plural i
diversa, pugui decidir democràticament el seu encaix a Europa, amb independència del partit de govern.
L’Estat sap també que el sentiment
d’identitat catalana seguirà viu per
molt que llanci la llei contra la democràcia, amb la repressió desfermada i
el menyspreu dels seus representants
polítics republicans.
EL FUTUR

de Catalunya no el decideix
una dictadura de partit únic, ni una
monarquia, ni un Estat que ens tracta
com estranys, perquè només coneixen la nació espanyola com a pàtria
única, ignorant que és el poble amb el
seu vot qui decideix.

L

a notícia es va
produir dimecres
passat i, sense cap
dubte, pot rebre la
consideració d’esdeveniment de la setmana per l’expectació i rebombori que ha
aixecat. Es tracta de la represa de l’activitat d’un professional amb majúscules, un home a qui una inoportuna i dolorosa lesió ha obligat a estar de baixa
durant un temps, deixant desemparats
els seus seguidors, que són molts i encara més moltes. No, no es tracta de la
tornada als terrenys de joc de Leo
Messi, entre altres coses perquè el
Barça va jugar dimarts al vespre i la
notícia ja va ser comentada. Es tracta
del retorn davant dels fogons d’en Jaume, l’home que cuina el millor llegum
cuit de Barcelona –que no és poca cosa– en la diminuta cuina de l’encara
més petita botiga especialitzada en
aquest producte que des de fa molts
anys obre cada dia la persiana al carrer
del General Álvarez de Castro, a tocar
del mercat de Sant Caterina.
Si algú el veu, petit, eixut, sense aires de gran xef, potser no diria que és
un mestre en la cocció d’aquest producte tan fi, però tampoc diria ningú
que Leo Messi, amb l’aire despenjat
que sempre l’ha caracteritzat, és un
geni de la pilota. El retorn de l’astre argentí ha estat rebut amb un cert escepticisme; en canvi, el retorn d’en
Jaume s’ha celebrat a Santa Caterina
amb joia, i cues de gent que pacientment esperen que se’ls ompli una paperina amb la seva menja preferida.
Probablement Barcelona necessiti un
Messi en plena forma, per omplir l’estadi i projectar encara més el nom del
club i de la ciutat arreu del món, tant
com els barcelonins necessiten en
Jaume i les seves habilitats amb els llegums per reconèixer-se com a ciutadans d’aquest racó del Mediterrani.
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El TSJC
se centra en
el president
Torra

L’obliga a retirar
la pancarta dels
presos, a petició
d’una entitat, i li
ajorna el judici

Dia Mundial
de la Lluita
Contra
l’Alzheimer

Diversos assajos
permeten preveure
amb més antelació
el deteriorament
cerebral

Cuixart vol complir tota
SENTÈNCIA ·El president d’Òmnium
Cultural demana al sobiranisme que no
reclami indults sinó “llibertat, amnistia i
autodeterminació” RECORD · Milers
de persones es concentren davant
d’Economia en el segon aniversari del 20-S
Emili Bella
BARCELONA

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart,
vol complir íntegrament la
condemna que li imposi el
Tribunal Suprem, segons
va anunciar ahir en una
entrevista a Catalunya Ràdio. Fonts de la seva defensa asseguren que no firmar el programa individual de tractament de la
presó no comporta automàticament tancar la porta a un tercer grau, ja que
la presó o el jutge de vigilància penitenciària hauran de valorar l’evolució
del pres encara que no
s’adhereixi al programa i,
per tant, podrien considerar un tercer grau.
En qualsevol cas, Cuixart va subratllar que
“mai farà cap retret a ningú que opti per una altra
opció”, en referència als
seus companys presos polítics, i va donar per fet que
el condemnaran a una pena al voltant dels 14 anys.
El vallesà va voler deixar clar que reclamar
l’amnistia és una “reivindicació legítima” de tots
els moviments d’alliberament i la va diferenciar
d’un indult, que implica
l’admissió de culpabilitat.
“No demanarem cap indult. L’amnistia és un reconeixement de l’Estat,
que reconeix que els actes
no són delicte i, per tant,
que és injustificat”, va explicar. Resumidament, i
actualitzant el crit dels
anys setanta, va reivindicar “llibertat, amnistia i
autodeterminació”.
El líder d’Òmnium va
descriure el nou temps

que s’obre com una “etapa
de lluita antifranquista”.
Va augurar que aviat es
tornarà a posar sobre la
taula la petició d’il·legalitzar partits i va predir que
l’aplicació de l’article 155
centrarà la campanya
electoral del 10-N. Respecte a la reacció a la sentència, Cuixart va demanar a
les institucions que la resposta sigui “ambiciosa, coherent i de país” i que s’assumeixin les conseqüències del que es proposa:
“No es resol amb una fotografia, seria una falta de
respecte si no donem una
resposta política. Si tot el
que surt és parlar d’unitat
per no fer-la, parlar d’eleccions i de govern de concentració, no haurem estat a l’altura i la societat els
passarà per sobre.”
Tant Cuixart com l’expresident de l’ANC Jordi
Sànchez van reivindicar el
dret a la llibertat de manifestació exercida el 20 de
setembre del 2017, de la
qual ahir es complia el segon aniversari. Milers de
persones van tornar a tallar la rambla de Catalunya i la Gran Via en una
concentració davant del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, on fa dos anys es
van escorcollar les dependències, quan faltaven
deu dies pel referèndum
de l’1-O. Aquell dia hi va
haver 42 entrades i escorcolls en diferents despatxos de la Generalitat i en
domicilis privats, catorze
persones van ser detingudes, i la policia espanyola
va intentar entrar a la seu
de la CUP sense tenir cap
ordre judicial.

Xavier Sànchez, germà de l’expresident
de l’ANC, i Marcel Mauri, llegint textos
dels Jordis, ahir davant del Departament
d’Economia ■ EFE / QUIQUE GARCIA

Les frases

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

“No demanarem cap
indult. L’amnistia és
un reconeixement de
l’Estat que els actes
no són delicte”

“Recordo amb orgull
el 20-S i l’1-O, per això
els jutges no han
trobat en mi ni una
gota de penediment”

“Fa més de 700 dies
que [els Jordis] són a
la presó injustament.
Per ells, hem de seguir
endavant”

“Demano sentit
d’estat, l’esperit de
combat democràtic
que ja hem tingut en
ocasions anteriors”

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez

Quim Torra

Carles Puigdemont

Una vintena de personalitats del món polític,
social i cultural van llegir
textos dels dos Jordis, en
un acte titulat Veus pels
drets i les llibertats. Especialment emotiva va ser la
intervenció del germà de
Jordi Sànchez –amb una
veu i una manera de parlar

tan similar que tancant els
ulls feia l’efecte de ser ell
mateix– i de la germana de
Jordi Cuixart. Per mitjà
dels seus escrits, els dos
presos van fer una crida a
tornar a desobeir i a reforçar els “grans consensos
de país”. Entre els manifestants es cridaven con-

signes com “absolució”,
“llibertat presos polítics”,
“independència” o “unitat”. També es va poder
veure l’estampa de les diputades de Junts per Catalunya al Congrés Laura
Borràs i Míriam Nogueras
cridant amb la gent “Puigdemont, el nostre presi-

dent” just al costat d’un
Roger Torrent hieràtic.
Entre les autoritats, també hi havia el vicepresident, Pere Aragonès.
El president, Quim Torra, va recordar a Twitter
l’efemèride i va lamentar
que Sànchez i Cuixart faci
més de 700 dies que són a

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

EXPRESIDENT DE L’ANC

131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
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L’APUNT

Com la immersió
Carles Sabaté

Creia el president Torra que havia guanyat el torcebraç
amb el TSJC amb l’ajornament del judici. I ho va fer
durant unes hores, perquè els jutges han preferit no
arriscar-se al descrèdit –també per a ells– de jutjar el
president sense que hi sigui ell present. Un altre jutge
del TSJC l’obligava a treure la pancarta dels presos
atenent una queixa d’una entitat espanyolista. És la

a la pena

mateixa tàctica que amb la immersió lingüística: amb
l’argument de defensar una minoria tan minoria que
és gairebé insignificant, s’intenta desmuntar un model
educatiu general i reeixit. I si per fer-ho es trenca la
convivència, és igual. Són els mateixos magistrats que
han obligat a tenir durant mesos patrulles de mossos
vigilant nit i dia els jutjats.

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

Emma Ansola

CRÒNICA

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

Treballadors
d’Economia,
per l’absolució
—————————————————————————————————

Un centenar de treballadors
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda es van concentrar ahir
al migdia davant de l’edifici
de la conselleria per rememorar el segon aniversari de l’escorcoll i les detencions del
20-S, i exigir l’absolució dels
presos polítics. Els congregats es van col·locar a la porta sota una xarxa amb elements de color groc que dibuixaven justament la paraula absolució. També van desplegar tres cartells a la façana
de l’edifici. El del mig deia
“Tornem als carrers” i feia referència a l’anomenat “tsunami democràtic”, mentre
que els dels costats mostraven imatges del 20-S amb el
lema “Seguim determinats:
vencerem!”, firmat per l’Assemblea en Defensa de les
Institucions Catalanes
(ADIC) del departament. Entre els presents hi havia el secretari general de la Vicepresidència, Albert Castellanos.
Durant la concentració es va
demanar un cop més l’alliberament immediat dels presos
polítics. L’acte va acabar amb
Els segadors.

la presó: “Per ells, hem de
seguir endavant.” El president exiliat, Carles Puigdemont, va piular: “Avui fa
dos anys que la maquinària repressora de l’Estat
espanyol començava la fase de la confrontació amb
la democràcia catalana.”
“Quan diem que ho tornarem a fer ens referim a això: a actuar cada vegada
que ens toquen els drets i
la dignitat. Com ho faria
qualsevol altre poble del
món. Ni som millors, ni
som perfectes, ni som infal·libles. Però només ens
tenim a nosaltres per defensar-nos. I si no ho fem
perquè resulta que tenim
comptes pendents amb els

qui ens han decebut (fins i
tot tenint la raó), la defensa de la república s’afebleix”, va continuar.
Al matí, la diputada de
Ciutadans Lorena Roldán
va triar el mateix emplaçament per denunciar que el
20-S de fa dos anys va ser
un “dia infame” conduït
per “radicals separatistes”
que van voler “assetjar la
conselleria”.
D’altra banda, els CDR
van convocar una manifestació al vespre davant
de la caserna de la Guàrdia
Civil de la travessera de
Gràcia. Els esperaven un
grup d’ultres espanyolistes. Els Mossos van separar-los amb un cordó. ■

Una imatge de ciutadans concentrats ahir davant del Departament d’Economia per recordar el 20-S ■ EFE

Queda la gent
s només la gent la que recorda la
gent. La que fa dos anys estava
concentrada davant del Departament d’Economia en senyal de protesta perquè l’Estat estava impedint que
se celebrés l’1-O i la que ahir repetia
protesta a la cruïlla entre Gran Via i
Rambla Catalunya per alçar la veu
contra l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i dels llavors membres del govern Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa, i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Dos anys després d’aquella mobilització, els carrers no semblen els mateixos. Aquell dia la mobilització era
una festa, una festa, sí, tot i les mostres d’indignació i preocupació pels
escorcolls i la detenció d’alts càrrecs.
Clavells, urnes, rialles i càntics protagonitzaven les imatges d’aquell dia en
favor d’un únic i compartit objectiu,
l’1-O. Ahir, des d’un petit escenari a la
cruïlla es llegien les cartes dels presos
polítics. L’exdiputada Gabriela Serra
llegia Jordi Sànchez, la gent escoltava
el missatge amb l’esperança que la
sentència que és a punt de sortir en
permeti l’excarceració. Ahir hi havia
dol, hi havia dolor i desil·lusió. “És que
ens hem quedat sense objectiu”, lamentava Joana Sopena, veïna de Barcelona, que, com fa dos anys, tornava
a alçar la veu. “No hem desaparegut i

É

encara menys ara que la situació ha
empitjorat i hi ha molta repressió, però
estem en espera que ens fixin l’objectiu”, hi afegia aquesta activista, que
considera que el 20-S l’Estat “ens va
parar una trampa i nosaltres hi vam
caure”, considera. Ella, com tantes
d’altres, participa en les rotllanes que
es multipliquen a la cruïlla del Departament d’Economia com les cel·les en
un rusc d’abelles. Aquí comenten la situació política, els últims esdeveniments, intercanvien opinions i hi ha un
—————————————————————————————————————————————

La barreja d’indignació i
il·lusió de fa dos anys en la
cara de la gent ha deixat pas
a la decepció i la resistència
—————————————————————————————————————————————

sentiment bastant generalitzat, de decepció. A les 7 de la tarda, els convocats aconsegueixen tallar aquest tram
de la Gran Via. Alguns manifestants es
mostren satisfets perquè la facilitat
amb què fa dos anys es van tallar i es
van ocupar els carrers ha quedat minvada. “Jo hi seré sempre que faci falta,
però estic desil·lusionat amb aquesta
classe política, ja poden anar repartint
cartells reclamant la unitat, fa dos
anys que ho fem i estem igual”, lamenta Llorenç Pérez amb un to que
barreja mostres d’indignació, resis-

tència i tossuderia. Al costat, queixes
que la convocatòria s’ha fet tard i malament. “Sembla que no vulguin que
la gent es manifesti, que mirin que la
protesta passi desapercebuda”, etziba.
La porta principal del Departament
d’Economia ja no està custodiada per
agents de policia, sinó per la paraula
“absolució” escrita amb llaços grocs.
A l’espai que ocupaven els cotxes de
la Guàrdia Civil ara també s’hi veuen
llaços grocs dibuixats a terra amb esprai groc i, a la façana de l’edifici, dues
grans pancartes, també del color del
sol, amb el lema “Seguim determinats. Vencerem”, substitueixen les
que fa dos anys reclamaven democràcia. Al carrer el crit: “Ho tornarem
a fer” i “Llibertat, presos polítics” i
“No esteu sols” substitueixen els “No
passaran”, “Els carrers seran sempre
nostres” i “Votarem” de fa dos anys.
Al cap d’una hora de l’inici de l’acte
i força puntuals, la protesta s’acaba.
La gent, que hi és i que recorda la
gent que hi era fa dos anys, gira cua i
pacient a poc a poc se’n va. Ha estat
un acte litúrgic, només la gent d’avui
recorda el que va fer la gent d’ahir, no
hi ha polítics, no hi partits. Puigdemont a l’exili; Torra, substitut; Junqueras, a la presó; Sánchez, en funcions, i
Colau, amb Carmena, pregonera de la
festa major de la Mercè. ■
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El TSJC ordena fer
treure la pancarta
dels presos del Palau
a L’alt tribunal accepta la mesura cautelar d’Impulso

Ciudadano i el president Torra es nega a executar-ho
Mayte Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha ordenat al president de la Generalitat,
Quim Torra, que faci retirar la pancarta en suport
dels presos polítics i dels
exiliats, que el maig passat
es va tornar a posar al balcó del Palau del govern. I fixa un termini de 48 hores
per executar-ho. No obstant això, li dona cinc dies
per presentar-hi recurs,
un fet que podria paralitzar-ne la retirada immediata. La resolució ha estat
dictada per la secció cinquena de la sala contenciosa administratiu, la qual
ha acceptat la mesura cautelar de la retirada proposada per l’entitat Impulso
Ciudadano, que sosté que
tota administració ha de
ser neutral.
Aquesta ordre és paral-

La xifra

—————————————————————————————————

48

hores té de termini la Generalitat per retirar la pancarta solidària del Palau, en principi
quan la resolució sigui ferma.

lela al procediment penal
que té obert el president
Torra, també al TSJC, que
ha de ser jutjat per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) en no haver retirat la pancarta solidària amb els presos polítics del balcó en eleccions.
Per la seva part, el president de la Generalitat va
informar ahir, a través
d’un comunicat, que “no
retirarà” la pancarta per la
llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats,
i que presentarà recurs
contra la resolució quan “li

hagin notificat oficialment”. El president Torra
sosté que “novament es
tracta d’una vulneració
flagrant del dret a la llibertat d’expressió i d’opinió,
com ja es va produir amb
l’ordre de la retirada de la
JEC”, i que el govern català
“estarà al costat de les persones que són víctimes de
la repressió per haver defensat la democràcia i els
drets fonamentals”, ja que
“és un clam majoritari de
la societat catalana i d’institucions internacionals”.
Per contra, en la interlocutòria, el magistrat ponent, José Manuel de Soler, exposa que “la doctrina del Tribunal Constitucional sosté que les institucions públiques, a diferencia dels ciutadans, no gaudeixen del dret fonamental a la llibertat d’expressió
que proclama l’article 20
de la Constitució”. I, assenyala sentències del Tribu-

La pancarta a favor dels presos polítics posada al balcó de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA

nal Suprem que ho recullen, com ara la del 2016,
en la qual referma una resolució de la JEC, que va indicar que no hi ha d’haver
estelades en edificis públics, per preservar el principi de neutralitat institucional, el qual –sosté– s’ha
de mantenir sempre, i especialment en períodes
electorals. Un dels quatre
magistrats de la secció,

Eduard Paricio, ha emès
un vot particular, en el
qual exposa que està
d’acord a aprovar la mesura cautelar demanada, però que “la motivació s’extralimita en allò que es refereix a la incorporació
d’arguments o al·lusions
relatius al fons”.
L’associació Impulso
Ciudadano, que el juliol
passat també va presentar

El TSJC ajorna el
judici a Torra per
les recusacions
a La vista serà el 18

de novembre i una
sala especial resoldrà
si aparta els dos jutges
M. Piulachs
BARCELONA

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va anunciar ahir
que ha de canviar la data
del judici contra el president de la Generalitat,
Quim Torra, per desobediència perquè no va treure la pancarta en suport
dels presos en època electoral, prevista pel 25 i 26 de

setembre i que coincidia
amb el ple del Parlament.
El lletrat de l’administració de Justícia Joaquim
Martínez va informar ahir,
en una diligència, que “no
ha estat processalment
possible cloure la instrucció de l’incident de recusació”, promogut per la defensa de Torra, exercida
pel penalista Gonzalo
Boye, contra dos dels tres
magistrats que han de jutjar-lo: Jesús Maria Barrientos, president del TSJC, i
Mercedes Armas, la ponent. També detalla que la
vista serà el pròxim 18 de
novembre.

un recurs perquè l’Ajuntament de Barcelona retirés
el llaç groc de la façana, està liderada per l’exdiputat
de Cs José Domingo, que fa
uns anys va deixar el partit
per discrepàncies amb Albert Rivera i que al setembre va fer una crida a sumar-se a les entitats constitucionalistes a Catalunya per frenar a l’independentisme. ■

L’instructor
l’acusa “d’abús
i frau de llei”
—————————————————————————————————

El president de la Generalitat va a declarar al TSJC, el maig passat ■ JOSEP LOSADA

Precisament, ahir l’instructor de la causa contra
la recusació dels dos magistrats, i que després també va ser recusat per la defensa de Torra, el magistrat Carlos Ramos, va descartar totalment la seva
perquè considera que no hi

ha motius que justifiquin
l’enemistat manifesta i
l’interès directe en la causa. El jutge comparteix
amb la fiscalia i Vox que la
sala especial que haurà de
constituir-se per resoldre
les recusacions de Barrientos i Armas, no les ha d’ac-

ceptar perquè no han perdut la seva imparcialitat.
La sala, segons l’article 77
de la LOPJ, fixa que ha
d’estar formada pels presidents de les sales del TSJC i
del magistrat més jove de
cada una, i sense el recusat, és a dir Barrientos. ■

El magistrat Carlos Ramos és
contundent a l’hora de refusar
les recusacions contra ell,
com a instructor, i a dos magistrats del tribunal per la defensa del president de la Generalitat. Sosté que es tracta
“d’un abús de dret i frau de
llei” per part de l’advocat de
Torra perquè només ha buscat “l’endarreriment de la
causa”, el judici de la qual, al final, s’ha ajornat i s’ha fixat per
després de la sentència del
Suprem. El jutge assegura
que l’argumentació de l’advocat Gonzalo Boye és “tendenciosa i descontextualitzada” i
que “reincideix a atribuir intencions espúries” a l’instructor. Hi afegeix que les declaracions del jutge Barrientos
contra els llaços grocs “no tenen res a veure amb la causa”.
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Els Mossos aplicaran nous
mètodes contra els
aldarulls aquesta tardor
a Podran fer servir tanques més altes per protegir edificis i ruixar persones
concretes amb gas pebre a Continuaran apostant per la mediació com a prioritat

Redueixen el
control policial a
les seus judicials

Redacció
BARCELONA

a El TSJC només manté tot el dia els

Mossos al Palau de Justícia i a Barcelona

Redacció
BARCELONA

Una protesta davant del Parlament amb la brigada mòbil dels Mossos ■ ACN

força molesta però alhora
gens lesiva per a qui la rep.
La manera d’utilitzar-lo,
prèvia autorització dels comandaments i avís per megafonia, serà en forma d’esprai i dirigit a persones concretes i des de poca distància, ja que no tindrà efecte
gaire més enllà d’un metre i
mig a la rodona. Fins i tot
s’estudia en el futur utilitzar el gel pebre, encara més
directe.
Aquest gas el fan servir
des de fa anys com a primera mesura de contenció les
policies francesa o alemanya, però els Mossos continuaran apostant primer

per la mediació, com ja s’ha
fet des del 2011 per evitar
en la mesura que es pugui
l’ús de la força. De fet, fins i
tot la brigada mòbil obre espais d’interlocució sempre
que pot per buscar l’equilibri entre el dret a la manifestació i el de possibles
afectats. En aquest sentit,
després de cada actuació
els comandaments analitzen com ha anat per corregir els possibles errors. Tot i
que no s’ha prohibit específicament, els Mossos ja han
abandonat gairebé del tot
tècniques com ara la del
carrusel amb furgonetes
per dispersar protestes. ■

Expedient obert
per la càrrega
policial a Sants
—————————————————————————————————

El director dels Mossos, Andreu Joan Martínez, va explicar ahir que s’ha obert un expedient d’informació reservada del dispositiu que dijous al
barri de Sants de Barcelona
va acabar amb una càrrega
contra un grup de veïns que
protestaven contra un intent
de desnonament. L’objectiu
és fer-ne una investigació
“molt més profunda” després
de l’habitual anàlisi inicial.

El president del Tribunal
Superior de Justícia
(TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenat de retirar els efectius policials
dels Mossos d’Esquadra de
les seus judicials del Vendrell, Gandesa, Balaguer,
Cervera, Solsona i Berga
durant l’horari de feina a
partir del 23 de setembre i
limita la vigilància permanent a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i al Palau
de Justícia, on hi continuarà havent patrulles les
24 hores.
El febrer passat, el
TSJC havia ordenat el desplegament d’un dispositiu
de reforç policial, anomenat Toga, als 49 partits judicials, arran de les protestes d’alguns activistes dels
CDR en què s’havien abo-

cat fems i brossa a les portes de vint jutjats.
Ara, però, un informe
del comissari en cap dels
Mossos
d’Esquadra,
Eduard Sallent, afirma
que els riscos “s’haurien
vist diluïts des de llavors”.
De fet, el maig passat, el
tribunal ja va ordenar una
rebaixa de la vigilància a la
majoria de jutjats durant
les hores d’obertura.
Els responsables d’Interior i del sindicats policials
fa temps que lamentaven
els esforços que comportava aquest desplegament,
en un moment marcat per
la falta d’agents. De la mateixa manera, l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM) també va impulsar
una moció perquè el TSJC
desactivés l’ordre, que havia hipotecat mig miler
d’agents sense poder fer
seguretat ciutadana. ■

179850-1216015L

Els Mossos d’Esquadra
aplicaran a partir d’aquesta
tardor, que es torna a preveure calenta al carrer per
les mobilitzacions contra la
sentència del Suprem al
procés, nous mètodes de
prevenció d’aldarulls, amb
la intenció última d’evitar
al màxim el contacte físic
amb els manifestants. Entre les novetats, hi ha la
possibilitat, ja immediata,
de disposar de tanques més
altes, d’1,5 metres, que es
podran llogar i instal·lar
amb només 24 hores de
marge davant mobilitzacions amb una probabilitat
alta d’aldarulls, per protegir per exemple edificis, i
que no es puguin fer servir
com a armes llancívoles.
També es disposarà de noves xarxes com a dispositius estàtics de protecció, i de
focus més potents per enlluernar manifestants.
L’altra gran novetat serà
la possibilitat de ruixar
amb gas OC, més conegut
com a gas pebre, del qual ja
es disposa des de fa temps
però que s’ha fet servir en
casos molt excepcionals
fins ara. En aquest cas, es
podria llançar una barreja
de gas i aigua que, segons
els responsables, resulta

Agents dels Mossos d’Esquadra vigilen la porta principal de
la Ciutat de la Justícia de Barcelona ■ JUANMA RAMOS

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 21 DE SETEMBRE DEL 2019

Junqueras impugnarà la
sentència si no espera el TJUE
a El líder d’ERC no tem que Marchena retiri la prejudicial, però sí que l’Estat forci el tancament del
cas a L’eurodiputat electe reclamarà al TJUE que analitzi si les autoritats espanyoles podien vetar-lo
Natàlia Segura
Raventós
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’eurodiputat electe Oriol
Junqueras amenaça d’afegir una altra vulneració de
drets fonamentals en el recurs a l’esperada sentència condemnatòria de
l’1-O, si el Tribunal Suprem no espera la resolució de la justícia europea
sobre el cas de la immunitat europarlamentària. La
defensa del líder d’ERC
alerta Manuel Marchena
que impugnarà el veredicte al mateix tribunal o al
Constitucional perquè,
entre altres coses, aquest
violaria el seu dret a assumir el càrrec d’eurodiputat, en cas que el Tribunal
de Justícia de la UE dictés
a favor seu.
Un toc d’alerta de l’advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, pocs
dies després de reclamar
al Suprem que deixi “en
suspens” la sentència contra els líders independentistes empresonats en espera del tribunal amb seu
a Luxemburg. El lletrat rebat a Marchena que el cas
de la immunitat com a eurodiputat electe no està
desvinculat de la causa especial 20907/2017 i que,
per tant, la decisió dels
magistrats europeus pot
tenir un impacte en la situació d’un dels acusats,
Junqueras.
Van den Eynde va avisar que no hi ha “cap mecanisme jurídic que aparentment pugui donar cobertura a una immunitat
d’algú que està complint
condemna”. Si el TJUE dona la raó a Junqueras, però
aquest ja està condemnat
a presó, no se sap com es
podria revertir la vulneració al seu dret a ser a l’eurocambra. “És un escenari
tècnicament inèdit i complex”, va admetre. Per això, precisament, el líder
d’ERC exigeix que Luxemburg es pronunciï abans
que Madrid.
Davant dels rumors sobre una retirada de la pregunta prejudicial a l’estil

Gabriel Rufián i Oriol Juqueras, en la sessió de constitució del Congrés dels Diputats ■ EFE

S’ofereix per tornar a encapçalar la llista al Congrés
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president d’ERC es va posar ahir “a disposició del partit, de la ciutadania i de la causa per la llibertat” per tornar a
encapçalar la llista per Barcelona en les eleccions al Congrés del 10-N. “Han de saber
que combatrem la repressió
fins al final. No desapareixerem, no ens cansarem i no ens
aturarem mai”, proclamava
Junqueras en una carta oberta a la militància, després
d’explicar que ho ha decidit
després d’haver pogut intercanviar missatges en les últimes hores amb Marta Rovira,
Pere Aragonès i Marta Vilalta,
amb els quals comparteix la

de les euroordres, Van den
Eynde va assegurar ahir
que no “temen” que el Suprem faci aquest moviment. Fonts pròximes a la
defensa indiquen que
Marchena no retirarà la
prejudicial perquè “quedaria malament” i “deixaria
en mal lloc” la justícia espanyola. “Però també va
ser estranya la retirada de
l’euroordre”, recorden.
Ara bé, les mateixes fonts
no descarten que l’Estat
espanyol “promogui” a la
vista oral del dia 14 que el
cas caigui si Junqueras és

nova cúpula d’ERC. Raül Romeva, que a l’abril va ser el
cap de llista al Senat, també
s’ofereix per repetir. L’exvicepresident critica en la carta
“l’arrogància, la irresponsabilitat i, sobretot, la immaduresa democràtica del sistema
polític espanyol”, que ha dut a
la repetició electoral, però ja
avança que no defallirà en el
seu discurs. “Malgrat la repressió, continuem allargant
la mà al diàleg, perquè sabem
que és necessari trobar una
sortida democràtica al conflicte entre l’Estat i Catalunya
que doni resposta als nostres
objectius legítims”, assenya-

condemnat.
Amb vista a aquesta cita a Luxemburg, la defensa de Junqueras ja va deixar ahir enllestides les allegacions que presentarà a
la vista i va avançar que reclamarà una ampliació del
cas. Una petició que també podria fer qualsevol estat membre de la UE que
es vulgui adherir a la prejudicial, el Parlament Europeu o la Comissió Europea. Tenen fins al dia 23 de
setembre per enviar la seva posició.
La pregunta prejudicial

lava. Junqueras agraeix a la
militància el suport en les
eleccions de diumenge passat, en què destaca “l’alta
participació registrada”, si bé
lamenta que el 10-N alterarà
la segona fase del congrés del
partit, que ha d’acabar amb
l’aprovació d’una nova ponència estratègica. El col·lectiu
Primer d’Octubre, que agrupa
els crítics, va dir ahir en una
nota que “respecta” la decisió
de Junqueras, però va demanar primàries per decidir el
segon de la llista, que previsiblement serà el líder, vista la
probable inhabilitació del seu
president. ■ Ò.P.J.

del Suprem es limita a
l’abast de la immunitat. És
a dir, si aquesta s’aplica
abans o després de la sessió de constitució de l’eurocambra i, fins i tot, si és
vigent des del moment
que el candidat surt escollit a les urnes.
En cas afirmatiu, Marchena vol saber si això implica que les autoritats judicials haurien d’alliberar
Junqueras perquè pugui
assumir el seu mandat. A
més, també qüestiona si
aquesta decisió d’alliberament hauria de ser “auto-

màtica” o pot ser fruit
d’una ponderació entre “el
dret i els interessos” de la
justícia espanyola i els de
“funcionament i independència” del Parlament Europeu, a més del dret a l’exercici d’un càrrec públic
de l’electe.
A part d’aquests dubtes,
l’equip de Junqueras proposarà al TJUE que analitzi si les autoritats espanyoles podien “bloquejar” l’accés a l’escó i si la decisió del
Suprem va respectar els
seus drets fonamentals.
Els magistrats europeus
tenen marge per corregir o
ampliar una pregunta prejudicial feta pel tribunal remitent, en aquest cas el
Suprem, si ho consideren
oportú després d’escoltar
les al·legacions de les
parts. Una eventual resolució favorable a Junqueras del TJUE planteja dubtes sobre com podria recuperar el seu dret a l’escó.
Però aquesta sentència de
la justícia europea sí que
beneficiaria els també electes de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín. Segons
va explicar ahir Van den
Eynde, tots dos podrien reclamar que la seva immunitat començava quan van
guanyar les eleccions si Luxemburg dona la raó a Junqueras. ■

Soler ja és el
nou president
de l’ACM, amb el
95% dels vots
Redacció
GIRONA

L’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler (JxCat), va ser elegit
ahir nou president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) després d’obtenir el 95% dels vots a favor dels alcaldes (253), per
un en contra i onze abstencions. En una assemblea
plàcida que es va fer a Girona, com que va ser l’única
candidatura que es va presentar va agafar el relleu
de David Saldoni al capdavant de l’entitat, que té
com a principal objectiu
endegar el procés de fusió
a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
En el seu discurs, Soler va
reivindicar el compromís
del món local “amb l’anhel
col·lectiu del poble català i
amb les aspiracions d’un
país que vol ser lliure” i hi
va afegir que davant de la
imminència de la sentència del Tribunal Suprem
“cada dia de presó o d’exili
és una vergonya democràtica” que el món local no
pot “deixar de denunciar”.
Per això va dir que el municipalisme actuarà com un
aliat del país. “Sempre que
calgui tornarem a sortir al
carrer”, va dir. ■

Espadaler
descarta crear
un nou partit
catalanista
Redacció
BARCELONA

El secretari general d’Units per Avançar i diputat
al Parlament, Ramon Espadaler, va descartar en
una carta dirigida a la militància participar en “debats que tenen per objectiu la creació de nous partits o instruments electorals” que intentin reagrupar el catalanisme moderat. Espadaler va enviar la
missiva dos dies després
que representants del catalanisme moderat impulsessin l’anomenada Entesa Catalanista de Centre i
que declinés assistir a la
seva reunió fundacional. ■
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Carmena fa una crida al
diàleg evocant el “parlem”

a L’exalcaldessa de Madrid aposta per respectar les “essències nacionals pròpies” en una “Espanya
diversa” a La pregonera de la Mercè exalta Barcelona com una ciutat “sense exclusions”
Jordi Panyella
BARCELONA

Parlem va ser el verb escrit
sobre una pancarta de fons
blanc que l’any 2016, penjada a Madrid i Barcelona,
va voler abanderar una línia de pensament que
apostava per superar la dicotomia dels balcons engalanats amb banderes independentistes o espanyoles. Aquest verb conciliador i aquesta idea de diàleg
és el que va recuperar ahir
l’exalcaldessa de Madrid
Manuela Carmena per fer
una crida a l’“armistici”, a
la concòrdia i a salvar el
que va referir-se com a “essència de la democràcia”.
Amb una intervenció en

castellà, adornada amb un
començament breu en català, el reconeixement a la
seva ignorància en el domini de la llengua pròpia
del país però l’exaltació
d’una parla que va dir que
era volguda i estimada per
ella, Carmena va pronunciar el pregó d’obertura de
les festes de la Mercè d’una
Barcelona que va definir
com una “ciutat sense exclusions” de la qual va destacar la seva solidaritat
amb el drama dels refugiats.
El pregó no va defugir el
missatge polític i la seva
voluntat d’“unir” Madrid i
Barcelona, de les quals va
parlar com de dues ciutats
del sud d’Europa”. L’exal-

Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid, amb Ada Colau, ahir al balcó de l’ajuntament
després de la lectura del pregó al Saló de Cent ■ JOSEP LOSADA

caldessa va dibuixar el model d’Estat que defensa assegurant que hi ha “diverses Espanyes” amb “essències nacionals pròpies que
han de valorar-se i respectar-se des de les seves identitats diferents”.
La invitació al diàleg va
ser recollida per l’alcaldessa Ada Colau, que en la presentació de la pregonera
va fer una crida a resoldre
els conflictes parlant i a
treure el debat polític del
món de la justícia. Colau va
saludar amb especial afecte als membres de la tripulació de la 65a expedició de
l’Open Arms, que eren al
Saló de Cent.
La intervenció de Carmena com a pregonera va
ser criticada pels regidors
de Junts per Catalunya. Elsa Artadi va lamentar que
s’hagi convidat algú que no
reconeix l’existència de
presos polítics. Al seu torn,
Colau va lamentar l’absència de Joaquim Forn i els
Jordis.
Colau va obrir la festa
però no la tancarà, perquè
a partir de dilluns serà a la
cimera del clima que es fa a
Nova York. ■

El banc al mòbil amb la sostenibilitat

Antoni Ballabriga

sostenibles. El seu ús no
serà obligatori, però sí que
pot servir de referència

Director global de Negocio Responsable de BBVA i copresident del
comitè directiu d’UNEP FI

preses. En el sector financer i, per descomptat, a
les societats en el seu conjunt.

I a més hi ha els
principis de banca
responsable que es
firmaran aquest
setembre a Nova York?
BBVA va ser un dels bancs
fundacionals d’aquests
principis. Hi vam anunciar la nostra adhesió el
novembre de l’any passat
juntament amb 30 bancs
més i ara hi ha 124 bancs.
Es tracta d’un marc de referència global que defineix el paper i les responsabilitats del sector per a
un futur sostenible.

On som actualment en
finances sostenibles en
el cas de la taxonomia
de la UE?
La Comissió Europea va
llançar el 2018 un pla d’acció en finances sostenibles. El grup d’experts va
publicar el seu primer informe sobre la taxonomia i
l’estàndard de bons verds i
el seu informe intermedi
sobre índexs de referència. En destacaria la proposta inclusiva de definir
com a sostenible no no-

Com avança el
Compromís 2025
anunciat l’any passat
per BBVA?
Fins avui, el balanç és molt
positiu. El nostre objectiu
és mobilitzar 100.000 milions d’euros en 8 anys entre el 2018 i el 20125 per
lluitar contra l’emergència climàtica i ajudar al
desenvolupament sostenible. L’any passat ja vam
aconseguir mobilitzar un
total d’11.800 milions
d’euros.

“Les noves generacions ja
estan exigint solucions”
a UNEP FI és l’aliança de les Nacions Unides per al sector financer
creada el 1992 per promoure les finances sostenibles. Ballabriga explica
com, des del punt de vista empresarial, la sostenibilitat és rendible.
Desastres climàtics, escalfament global, contaminació de l’aire i dels oceans,...
Sembla que la societat
s’ha despertat amb la sensació que no hi ha marxa
enrere davant dels reptes
globals. Estarà a l’altura el
sector privat? I el sector
financer?
Haurà d’estar-hi. Mai
abans ens havíem enfrontat a un canvi d’aquestes
dimensions. La ciutadania
està fent la reflexió i el sector financer ha d’assumir
la seva responsabilitat i
adoptar una mentalitat diferent. En aquest sentit,
estem veient que els inversors s’interessen cada ve-

gada més per l’exercici de
les empreses en sostenibilitat. A més, des del punt
de vista empresarial, la
sostenibilitat és rendible.
El canvi vindrà quan s’incorpori la sostenibilitat en
solucions per als clients.
Les noves generacions ja
estan exigint solucions.
Creu que les finances
sostenibles guanyaran
pes en l’estratègia de les
entitats?
És així. Ara és el moment
que el sector privat, en el
nostre cas el sector financer, faci un definitiu pas
endavant. L’agenda global
implica els estats i les em-

Antoni Ballabriga ■ BBVA

més les activitats que
compleixen i els objectius
d’una economia neutra en
carboni, sinó també aquelles que poden contribuir a
aquesta transició.

Quines seran les
implicacions per als
bancs?
La taxonomia és com un
diccionari que permet definir quines activitats són
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Cop de matalàs a Sánchez

RELAT · Dir que “no dormiria” si tingués el ministre d’Hisenda de Podem persegueix ara el president, que ja va canviar el matalàs de Rajoy
com a primera mesura VEU · Iglesias hi veu falta de respecte i Colau diu que manifestar-se pels presos “no ha de treure la son a ningú”
David Portabella
MADRID

Q

uan es va convertir en el
primer president espanyol
en actiu que gosa publicar
–escriure’l era cosa d’Irene
Lozano en els recessos a Espanya
Global– un llibre de memòries, Manual de resistencia, Pedro Sánchez
va demostrar la importància de
dormir bé convertint el matalàs en
objecte de la seva primera mesura
de govern. “La primera decisió d’un
president del govern sol ser crucial
[...]. Aquesta primera decisió va ser
renovar el matalàs del llit de matrimoni i pintar l’habitació [...]. El
refranyer assegura que «dos que
duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión»
i jo volia mantenir el meu criteri
allunyat del meu predecessor”, va
deixar escrit Sánchez com a rebuig
al matalàs de Mariano Rajoy. Han
passat set mesos, les eleccions del
28 d’abril que es repetiran el 10 de
novembre, i el matalàs perseguirà
Sánchez fins a les urnes. “Seria
president del govern i el problema
és que el ministre d’Hisenda seria
algú del cercle proper a Iglesias
amb poca experiència de gestió. Jo
seria president i no dormiria a la
nit, igual que el 95% de la gent, fins
i tot votants d’Unides Podem”, va
confessar el president en funcions
en l’entrevista vespertina de dijous
a Atresmedia. “Quan un president
del govern en funcions no dorm bé,
pot canviar el matalàs de La Moncloa tantes vegades com cregui, però no s’ha de faltar al respecte, perquè hi ha gent al nostre país que pateix molt, entre altres coses pel fet
que no hi hagi govern”, va replicar
ahir Pablo Iglesias a A3.

174277-1207406L

Sánchez i Iglesias, en actitud pensativa en els seus respectius escons al Congrés en l’últim ple de la tretzena legislatura ■ BALLESTEROS / EFE

L’al·lusió a l’insomni propi, a
més de generar paròdies com ara
el lema del PSOE Haz que pase reconvertit pels rivals en Haz que
duerma, va servir arguments a Ada
Colau a l’hora de reprotxar-li que la
utilitzés a ella per assumir que, per
culpa de l’alcaldessa de Barcelona,
que parla de “suposats presos polítics”, un eventual govern de coalició amb Podem ja tindria la primera crisi. “Els que hem fet els deures
i hem pactat governs, podem anar
a dormir. Pedro Sánchez, no. Bona
nit”, va etzibar Colau.
En declaracions a RAC1, Colau
va acusar Sánchez d’agafar-se a ella
per justificar el recel de governar
amb els d’Iglesias. “Soc una excusa.
M’ha utilitzat a mi perquè la meva
posició ja era coneguda.” Mentre
que Sánchez va recriminar a Colau

haver afirmat que, si la sentència
del Suprem “és condemnatòria, cal
manifestar-se a favor dels suposats
presos polítics, com els anomena
ella”, l’alcaldessa va recordar al president socialista que sortir al carrer
a manifestar-se de manera pacífica
“no ha de treure la son a ningú”.
El líder d’Unides Podem es va
veure atrapat per unes paraules en
què inicialment admetia a Susanna
Griso que ell hauria acatat el 155
“clarament” si hi hagués govern de
coalició. Unes hores –i disgustos
dels comuns– més tard, Iglesias
s’esmenava a Twitter: “Aplicar el
155 per afrontar el conflicte a Catalunya ens ha semblat sempre inacceptable. El conflicte s’ha d’afrontar amb diàleg i vies democràtiques
que posin fi a l’excepcionalitat i a la
repressió. Ho hem dit sempre i ho

5

hores va trigar Pablo
Iglesias a precisar que,
quan va assegurar davant Susanna Griso
que ell acataria el 155
“clarament” si l’apliqués un govern de coalició presidit per Sánchez, no volia dir que
avali el 155: “Aplicar el
155 per afrontar el
conflicte a Catalunya
ens ha semblat sempre inacceptable. El
conflicte s’ha d’afrontar amb diàleg i vies
democràtiques que
posin fi a l’excepcionalitat i a la repressió.”

tornarem a dir.” “No és anticipar la
sentència i ja veurem a qui agrada:
a veure si permet unes excarceracions immediates, que això podria
succeir. Hi ha qui diu que podria
ser rebel·lió en grau de temptativa
i que bona part dels presos surtin
al carrer immediatament i fins i tot
que Junqueras surti aviat. Potser
aleshores són Vox, el PP i Cs els que
no volen acatar la sentència”, va
aventurar Iglesias.
Des del Consell de Ministres, la
ministra portaveu Isabel Celaá va
precisar que “el 95% de la gent” que
Sánchez quantifica que no dormiria a la nit com ell no és una dada
científica, sinó una manera de parlar. Uns i altres ho van batejar al
seu dia com la batalla del relat, però
ningú no va dir que al final seria
onírica i a cop de matalàs. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

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

La televisió

La nostra graella

TV3
22.30 L’ENTREVISTA

PLOU A
COBERT
D’Èlia Borràs i Berta Camps

L’Ateneu de Celrà,
dissabte 28 de setembre,
a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 14 euros

MUSEU
PAU CASALS

Conversa amb Miquel Iceta

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Xevi Xirgo, director d’El Punt Avui, entrevista Miquel
Iceta, primer secretari del PSC i president del grup
parlamentari Socialistes-Units per Avançar.

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

FORT
FESTIVAL DE
TOSSA DE MAR
Dia inaugural amb el b2b de Frank
Wiedemann i Mathew Jonson

2x1 LIMITADA

Tossa de Mar, divendres 4
d’octubre, de 6 de la tarda a
2 de la matinada

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 56 euros

10.30 Notícies locals.
11.00 Teló de fons. Rara Avis a Tàrrega.
Reemissió.

11.30
12.30
13.00
14.00

Centre de Visitants del
Pallars Jussà

14.30 Notícies locals.
15.30 Protagonistes. Ferran Torrent. Miquel
Riera entrevista l’escriptor valencià Ferran
Torrent, que acaba de publicar Poder
contar-ho, la seva darrera novel·la. Reemissió.

BALLS
DE SALÓ

Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

2x1 TOT L’ANY

Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Reemissió.
Notícies locals.
Protagonistes. Denise Duncan. Jordi
Bordes entrevista Denise Duncan, autora
resident de la Sala Beckett aquest curs
2019/20 i cofundadora de La Pulpe Teatro.
Reemissió.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EPICENTRE

Sala Las Vegas,
c. Colom, 11, Port Vell de
Sant Feliu de Guíxols

16.00 Notícies locals.
17.00 On tot comença. Reemissió.
17.30 Gaudeix la festa. El seguici de la Mercè.
Reemissió.

18.00
19.00
19.30
20.30

Notícies locals.
Caminant per Catalunya. Reemissió.
Notícies locals.
Teló de fons. Rara Avis a Tàrrega.
Reemissió.

21.00 Notícies locals.
21.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu de l’entrada: 10 euros

Cal presentar directament la targeta de
subscriptor a les taquilles

Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.

22.00 PROTAGONISTES

CARTOGRAFIA
DEL COS
ESTRANY
Una creació de Maria Jover

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA
Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

i Andrea Pellejero

Sala La Planeta de Girona,
divendres 4 d’octubre,
a 2/4 de 9 del vespre i
dissabte 5 d’octubre, a les 6

OFERTA 2x1
LIMITADA

Conversa amb Noemí Cortès
L’església evangèlica de Gràcia celebra enguany els
seus 150 anys d’història. Noemí Cortès és membre
d’aquesta església i presidenta de la Institució Bíblica
Evangèlica de Catalunya. Avui és entrevistada per la
periodista Mireia Rourera.

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

22.30 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista Miquel
Iceta.

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

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1216305L

La graella

23.30 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
12.25 Manual de supervivència.
13.10 Zona zàping.
13.55 Obrint plaça.
14.30 Telenotícies migdia.
15.45 Tarda de cine. La llamada.
Segòvia. Campament cristià La Brújula.
La Bernarda, una monja nouvinguda,
vol salvar el campament amb la seva
cançó Viviremos firmes en la fe. La
germana Milagros, una jove amb
dubtes, recorda com li agradava
Presuntos Implicados.
17.40 Tarda de cine. El gust de les
llavors de poma. En morir la
Bertha, les seves tres filles i la seva
neta, l’Iris, es retroben a l’enterrament.
Per sorpresa de tothom, l’Iris hereta
la casa familiar i al cap de pocs dies
ha de decidir què en fa. S’hi instal·la
i, a mesura que va redescobrint
les pertinences de la seva àvia,
les habitacions i els racons del
meravellós jardí que envolta la casa,
l’Iris reconstrueix la història dolça i
amarga de tres generacions de dones
singulars, plena d’estius inacabables,
plaers senzills i, com a la majoria
de les famílies, draps bruts, alguns
d’inconfessables.
20.00 Atrapa’m si pots.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba.
Esports: Artur Peguera.
22.05 Preguntes freqüents. Amb
Cristina Puig. Col·laboren Quico Sallés,
Maiol Roger i Pilar Rahola. Anàlisi
de la realitat catalana que combina
la informació més rigorosa amb
l’humor i l’entreteniment, i que dona
veu als protagonistes. Aquesta nit el
programa intenta trobar el culpable
de la repetició d’eleccions. I la
setmana que Urdangarín surt per fer
de voluntari, Cristina Puig entrevista
Pedro Horrach, el fiscal que el va
portar a la presó. També s’entrevista
l’ex conseller Lluís Puig i Gordi i el
raper Valtònyc.
01.30 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’aula.
03.30 Cava de blues.

SUPER 3 / 33
06.01 Mic. Inclou Megaminimals.
06.32 Les tres bessones.
07.20 La roca dels Frarets.
07.47 El Mic i els seus amics.
08.14 Kikoriki.
08.36 Els Dringuets.
08.58 Manduka.
09.28 Oddbods.
10.56 La família del Super3.
11.22 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
12.06 Robin Hood, el trapella de
Sherwood.
12.31 Els germans Kratt.
13.16 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
14.01 Salve, rei Julien!
14.46 Oddbods.
15.30 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
16.35 Artús i els vailets de la Taula
Rodona.
17.10 L’inspector Gadget.
17.54 Els germans Kratt.
18.39 Oddbods.
19.21 Manduka.
19.50 Oddbods.
20.53 En Grizzy i els lèmmings.
21.55 A punt de fer tard.
23.20 Blog Europa.
00.25 Un poble francès: El mercat negre /
Onada de fred.
02.05 24 h Europe. The Next
Generation.
04.05 Programa sindical UGT.
04.15 A punt de fer tard.
05.40 Thalassa. El somni de l’Ictineu: Espai
de reportatges sobre natura.

