
EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE SETEMBRE DEL 201936 | Apunts |

La graella
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   06.00   Notícies 3/24.  
  12.45   Info K.    Especial canvi climàtic .
  13.15   Zona zàping  .  El programa mostra 

la repercussió de l’entrega a Lionel 
Messi del premi de la FIFA The Best: 
es pot veure el discurs fi ctici de Messi 
sobre els seus fi lls, la roba de Samuel 
Eto’o, la fugida d’estudi de Mourinho, 
l’absència de Cristiano Ronaldo, i fi ns 
i tot Messi convertit en Tina Turner. 
També es poden veure les imatges més 
divertides de la Copa Laver de tenis, on 
Roger Federer va rebre un impacte en 
una zona delicada. 

  13.55   Obrint plaça.    En aquest capítol 
es dona a conèixer la història de la 
Montse Albà, la primera cap de colla 
castellera. El programa també vola 
en avioneta amb dues dones que van 
decidir treure’s el títol als 76 i 59 anys, 
respectivament. 

  14.30   Telenotícies migdia. 
 Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba. 

Esports: Artur Peguera. 
  15.45   Tarda de cine. El majordom.  

Cecil Gaines és un jove que mira 
d’escapar de la segregació racial del 
sud dels Estats Units a la recerca d’una 
vida millor. 

  17.55   Tarda de cine. Chocolat.  Vianne 
Rocher i la fi lla arriben a Lansquenet, 
on inauguren una xocolateria plena de 
dolços capaços de despertar els apetits 
ocults dels residents. Aquest poder fa 
que la dona tingui bona reputació, però 
també amenaça de minar la moralitat 
rígida de la comunitat .

  20.00   Atrapa’m si pots.    
  21.00   Telenotícies vespre. 
 Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba. 

Esports: Artur Peguera. 
  21.55   Preguntes freqüents  .  En 

el programa d’avui, es parla de 
l’empresonament dels set detinguts 
acusats de terrorisme, es pregunta al 
professor Ramón Grosfoguel per l’1-O 
i s’entrevista Albert Pla, amb qui es 
conversa sobre la por. A continuació, 
Els Pets passen pel programa per 
presentar nou disc. 

  01.30   Notícies 3/24.  
  03.00   Ritmes a l’aula.   
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   07.46   El Mic i els seus amics.  
  08.14   Kikoriki  .
  08.36   Els Dringuets  .
  09.00   Manduka.    
  09.25   Oddbods  .
  10.55   La família del Super3.  
  11.22   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .
  12.06   Robin Hood, el trapella de 

Sherwood  .
  12.41   Els germans Kratt  .
  13.26   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .
  14.11   Salve, rei Julien!  
  14.57   Oddbods  .
  15.33   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .
  16.38   Artús i els vailets de la Taula 

Rodona  .
  17.13   L’inspector Gadget  .
  17.57   Els germans Kratt  .
  18.42   Oddbods  
  19.25   Manduka.    
  19.50   Oddbods  .
  20.56   En Grizzy i els lèmmings  .
  21.55   Cine.   Monturiol, el senyor del 

mar  .  Com el seu contemporani 
Jules Verne, Narcís Monturiol també 
imaginava que s’hauria de poder 
navegar pel fons del mar. I com que 
Narcís Monturiol era un home pràctic, 
es va proposar convertir la seva 
imaginació en realitat. 

  23.40   Blog Europa.  
  00.20   Un poble francès  .  Lliçó de coses / 

El seu cognom sembla jueu. 
  02.00   24 h Europe. The Next 

Generation.   
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10.30 Notícies locals.  
11.00 Teló de fons. Dones en acció. Reemissió. 
11.30 Notícies locals.  
12.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
13.00 Notícies locals.  
14.00 Protagonistes. El Pot Petit. Xavier

Castillón entrevista l’Helena Bagué, la Jana
d’El Pot Petit. Reemissió. 

14.30 Notícies locals.  
15.30 Protagonistes. Martí Domínguez. Miquel

Riera entrevista l’escriptor Martí Domínguez,
que recentment ha publicat la novel·la
L’esperit del temps. Reemissió. 

16.00 Notícies locals.  
17.00 On tot comença. Reemissió. 
17.30 Gaudeix la festa. El Toc d’Inici.

Reemissió. 

22.30 L’entrevista. Lluís Llach. Xevi Xirgo,
director d’El Punt Avui, entrevista Lluís Llach,
músic, cantautor, escriptor i polític català. 

23.35 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona, i
L’informatiu Maresme 

22.30 L’ENTREVISTA

La televisió

Xevi Xirgo, director d’El Punt Avui, entrevista Lluís
Llach, músic, cantautor, escriptor i polític català, als
estudis d’El Punt Avui Televisió a Girona.

Conversa amb Lluís Llach

18.00 CATALUNYA STARS

Patinatge artístic a Fontajau
Emissió en directe, des del pavelló de Girona-Fonta-
jau, de la tercera edició del Catalunya Stars de pati-
natge artístic. Tres equips capitanejats per Pere Mar-
sinyach, Llorenç Álvarez i Carla Escrich i compostos
pels millors patinadors i equips de les set modalitats
de patinatge artístic, lluitaran per endur-se el títol.

Conversa amb Quim Cervera

22.00 PROTAGONISTES

Mireia Rourera entrevista Quim Cervera, fundador de
la Xarxa Interreligiosa per la Pau, que ens parlarà de
la jornada que faran el proper 19 d’octubre sota el le-
ma Religió, dona i pau. 
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QUE BÈSTIA!
Tortell Poltrona

Temporada Alta 

Teatre Municipal 
de Girona, 

diumenge 20 d’octubre, 
a les 6 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 28 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LA MORT I LA
PRIMAVERA

Mercè Rodoreda - Joan Ollé

Temporada Alta

El Canal de Salt, 
dissabte 19 d’octubre, 

a les 6 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 36 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

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

BÀSQUET GIRONA
- CB BENICARLÓ  

Pavelló de Fontajau,
dimecres 2 d’octubre, 
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes 

per targeta

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

FORT 
FESTIVAL DE
TOSSA DE MAR

Dia inaugural amb el b2b de Frank
Wiedemann i Mathew Jonson

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

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 €

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

cfarre
Resaltado
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TRIBUNALS · Es fixa el 19 de
novembre per iniciar el judici als
exmembres de la mesa del
Parlament, l’endemà del de Torra

CENSURA · El Palau de la
Generalitat canvia la pancarta
dels presos després de l’ordre
de retirada als Mossos del TSJC

Clima de repressió
VET · El govern espanyol
impugnarà les resolucions per
l’autodeterminació, l’amnistia i la
sortida de la Guàrdia Civil

P12-14

Milers de persones van participar ahir en els actes contra el canvi climàtic convocats a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

NACIONAL P6-10

Milers de manifestants catalans s’afegeixen a les protestes mundials
per exigir mesures efectives per lluitar contra el canvi climàtic

Clam global pel planeta

En el procés participatiu es discutirà sobre
els consells comarcals o les vegueries

Nacional P16,17

L’organització
territorial, a debat

L’ESPORTIU

La pugna entre Neymar i
el Barça acaba en judici

Barça

NACIONAL P18

Els comuns s’obren
a la negociació
dels pressupostos
La clau per a un acord amb el govern de
JxCat i ERC seria la creació de l’impost
als creuers i les indústries contaminants

NACIONAL P18

Els funcionaris
podran canviar les
hores del 12-O a l’1-O
És la resposta del conseller Puigneró
a la petició de grups de treballadors
públics de la Generalitat
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ns ve al damunt la
batalla entre el

PSOE, Ciutadans, el
PP i Vox pel vot més
espanyolista. Els so-
cialistes espanyols ne-

cessiten com l’aire que respiren esgar-
rapar un bon grapat de vots al partit
d’Albert Rivera per debilitar-lo i aconse-
guir així un pacte posterior, un cop des-
cartada definitivament l’opció de
l’acord d’esquerres amb el suport dels
independentistes catalans i bascos. Per
això l’oferta estel·lar de la campanya
electoral serà –ja està essent– l’aplica-
ció d’un segon 155 contra les institu-
cions catalanes. Vox, el PP i Ciutadans
exigeixen un 155 a crits i el PSOE l’insi-
nua guardant les formes. Fins i tot Pa-
blo Iglesias ha arribat a flirtejar amb
l’article més famós de la Constitució
del 78.

El 155 és una conseqüència lògica de
la negativa a negociar per part de les
elits de Madrid. Si es reiteren les majo-

ries independentistes a les institucions
catalanes, què millor i més quirúrgic
que liquidar-les? A més, el record del
primer 155 entre l’opinió pública espa-
nyola –i aquí es pagarà l’error garrafal
de declarar la República i, tot seguit,
abandonar-la– és el d’una solució im-
mediata i balsàmica al conflicte, sense
cap mena de cost per a ningú que no
fossin els mateixos catalans. Així, sense
Parlament, ni Generalitat, ni política ca-
talana, els programes matinals de les
cadenes de Madrid podran retornar,
per fi, a la plàcida combinació de xafar-
deries frívoles més nens morts en cir-
cumstàncies extremes.

Per això els ciutadans d’aquest país
serem la mercaderia principal de la
campanya electoral espanyola i més
enllà. La subhasta catalanòfoba s’allar-
garà més o menys en funció dels resul-
tats del 10 de novembre, via negocia-
cions per formar govern. Però el que és
clar és que gairebé tots els partits es-
panyols pensen que l’emoció política
que més premi tindrà entre la majoria
dels electors és l’atac i destrucció de
l’autogovern català... El que dèiem, arri-
ba la pitjor campanya del món.

E

Keep calm
Salvador Cot

La pitjor
campanya del
món

Vox, PP i Ciutadans exigeixen
el 155 a crits, el PSOE l’insinua
guardant les formes i fins i tot
Pablo Iglesias hi ha flirtejat

i el Teatre Museu Dalí de Figue-
res prescindís d’algunes obres
del pintor i d’algunes d’amics

seus que no valen gaire o no valen res,
les bones lluirien més i la paraula “mu-
seu” s’imposaria per sobre la de “tea-
tre”. Hi he vingut per acompanyar JR
Duran, el fotògraf cèlebre del Brasil i
cosí que no hi havia estat mai. Foto-
grafia quadres, sales i gent. Algun re-
portatge en sortirà, destinat a Rev.Na-
cional, la revista impressionant que
publica al país on va emigrar amb la
família quan tenia disset anys. De tant
en tant ve en cerca d’orígens. En JR
Duran s’allotja a l’hotel Duran. Dalí
n’havia freqüentat el restaurant, que
viu de dies i arrossos més gloriosos.

O potser la gent aprecia per sobre
de tot el “teatre”. Se n’hi acumula
molt, s’hi ha d’entrar per torns rigoro-
sos. Tots són estrangers. Penso que Fi-
gueres podria accentuar la vinculació
del pintor amb la ciutat divulgant
l’apunt de Dalí que Josep Pla, amic
seu, va incloure al llibre Notes disper-
ses. Els turistes que aprecien els “ori-
ginals” exabruptes del surrealista que-
darien parats. Escriu Pla: “El que re-

S

sulta extraordinari, literalment fabu-
lós, és que Dalí, repetint les collona-
des, ximpleries i animalades que es de-
ien als cafès de Figueres en els anys de
la seva adolescència i la seva primera
joventut (manifestades per ell amb un
francès fantàstic i amb una barra des-
comunal) es vagi fent un tipus no sola-
ment de París sinó de molt més enllà
de París.(...). En aquells anys Figueres
s’especialitzà en un humorisme sense
solta, de gra molt gruixut, d’un prima-
risme grotesc. Aquest humorisme fou
cultivat en els cafès i en algunes cases
particulars. L’advocat Cardona, que
era un republicà-monàrquic important

de la població, digué un dia, per indi-
car fins a quin extrem un ciclista n’ha-
via soperat (superat) un altre, que
l’havia vajillat, passant de la sopera a
tota la vajilla. Aquesta frase portà
l’humorisme figuerenc al seu zenit.
(...) Es podria dir que tot aquest pa-
quet d’irrisorietats no hauria estat res
sense la barra del pintor... És possible.
El que no es pot negar, en tot cas, és
que les més absurdes formes de –di-
ríem– l’esperit de Figueres es van pro-
jectant, a través de Dalí, sobre l’espai
mundial amb un èxit creixent. Són ex-
abruptes que són de tothom i no són
de ningú: són de Figueres.”

A JR Duran li revé un record infan-
til. Ell és a una platja del cap de Creus
amb els pares. Recull petxines. Un se-
nyor se li acosta i li pregunta: “Són
conxes?” “No senyor, petxines.” L’ho-
me és Dalí. Els pares divulguen la tro-
bada i la “correcció” feta pel fill. Un pe-
riodista la recull a Destino o potser en
un diari. JR Duran, cinquanta anys al
Brasil, ha cercat la publicació, sense
èxit, per assegurar-se que la conversa
amb Dalí no és producte d’un somni o
–diu– d’una “llegenda familiar”.

“La ciutat va
influir en la manera
de parlar
del pintor

Vuits i nous

Dalí de Figueres
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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istoles, subfusells –alguns amb
capacitat de metralladora– i ri-
fles, fins i tot de llarga distància

amb mira telescòpica. També un bon
feix d’explosius. Aquest imponent ar-
senal estava en mans d’un unionista,
Manuel Murillo. Un militant d’extre-
ma dreta, tirador professional, i fill de
l’exalcalde franquista de Rubí. Tenia
com a objectiu confés assassinar el
president del govern espanyol per les
suposades simpaties de Pedro Sán-
chez amb l’independentisme –quina
ironia!–. La fiscalia de l’Audiencia Na-
cional descarta acusar-lo del delicte de
terrorisme. Any 2005, operació Pan-
zer. El grup d’ideologia nazi Frente
Anti Sistema (FAS) és descobert amb
un arsenal de desenes de pistoles, sub-
fusells d’assalt, armes blanques i un
llançagranades. El que llegeixen, un
llançagranades! Entre els integrants
del grup hi ha membres de l’exèrcit es-
panyol i Pedro Cuevas, l’assassí de

P “Al País Basc es
va perpetrar
terrorisme d’estat
i a Catalunya
s’intenta crear ara
un estat de terror

Guillem Agulló. Planejaven atemptats
contra immigrants, militants de par-
tits d’esquerres i independentistes.
Està gravat! La secció quarta de la Au-
diència de València va absoldre tots
els encausats. Catalunya, nou perso-
nes són detingudes. La Guàrdia Civil
confisca una olla i substàncies “sus-
ceptibles” de ser usades per crear ex-
plosius. Compostos que s’utilitzen en

jardineria o treballs de soldadura. No
tenen cap arsenal de guerra. Però no
són unionistes, són independentistes.
Set d’ells són empresonats, denuncien
vulneració del dret de defensa i la fis-
calia els acusa de terrorisme. Crec en
la presumpció d’innocència però no
conec cap dels detinguts. Ara bé, el
que em queda clar és que la justícia es-
panyola actua amb benevolència i fins
i tot màniga ampla si tens arsenals
d’armes però ets unionista, i crea re-
lats inversemblants de terrorisme si
ets independentista. La comparació
dels casos ho diu tot. L’Estat ha deci-
dit l’estratègia a seguir. I no és la del
diàleg. Al País Basc es va utilitzar el
terrorisme d’estat i a Catalunya s’in-
tenta crear un estat de terror. Pel ca-
mí, alguns milions de persones han
perdut tota confiança en l’actuació
dels alts tribunals i les forces policials
espanyoles. I això potser és suportable
per l’Estat, però no per la democràcia.

Estat de terror
Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

A la tres

L’emergència climàtica ja no
és un pronòstic futurista; és

una realitat, amb efectes constata-
bles ara i amb una evolució devasta-
dora per al planeta en un futur pro-
per, com es pot constatar en l’infor-
me de l’Organització Meteorològica
Mundial (OMM) sobre l’estat del cli-
ma el 2018 publicat recentment. Els
científics fa temps que ho avisen,
però no hi ha hagut reacció, fins que
les evidències (escalfament global,
desglaç, catàstrofes associades al
clima...) i l’activisme social han
aconseguit posar aquesta qüestió
en l’agenda política i mediàtica.

La societat comença a mobilit-
zar-se de forma global per salvar el
planeta, i ahir en vam tenir un exem-
ple en diverses ciutats catalanes.
Però el més significatiu és que
aquesta mobilització la protagonit-
zen els joves, perquè són ells, i des-
prés els seus descendents, els que
patiran més les conseqüències del
ritme accelerat de deteriorament
que l’home està imprimint al plane-
ta. ‘Fridays for Future’, el moviment
impulsat per l’activista sueca Greta
Thunberg, és la punta de llança
d’aquest moviment juvenil, i el seu
ràpid creixement i influència és una
bona notícia.

Tot i això, identificar el proble-
ma és més senzill que articular-ne
la solució, perquè aquesta va molt
més enllà d’aconseguir que les pri-
meres potències contaminadores,
els EUA i la Xina, s’avinguin a una
reducció d’emissions significativa.
Es tracta de modificar el paradigma
del progrés i el benestar que ha gu-
iat les societats avançades des de
fa dècades, amb una incidència di-
recta en el model d’explotació dels
recursos naturals i en l’economia
dels diferents països. I no obstant
és un canvi imprescindible per no
hipotecar les expectatives de vida
de les pròximes generacions.

El deure
de salvar
el planeta

EDITORIAL
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De reüll
Maria Palau

I la Terra és
plana

uan acabin de llegir aquesta breu columna, la
majoria de lectors s’hauran de pessigar per creure’s

que continuen vivint al segle XXI. 16 de setembre del
2019. Quatre anys d’estudi i 300.000 euros (públics)
després, l’Instituto del Patrimonio Cultural de España va
obrir un arxiu digital integrat per més de 40.000
documents amb dades de les intervencions que ha fet
en béns artístics des del 1961. Una mina d’informació
tècnica per als professionals que avui tenen cura del
patrimoni i que volen perfeccionar els mètodes per a la

seva restitució quan sofreixen
danys. Aquesta eina científica no ha
agradat a les germandats religioses
andaluses: les imatges, algunes de
les quals, innocents radiografies
dels objectes sacres tractats, els
han semblat “escabroses” i han
exigit al Ministeri de Cultura que les
retiri perquè fereixen la seva

sensibilitat. Fins aquí no hi hauria notícia, però la part
greu del cas és que el govern espanyol ha entès les
queixes d’aquestes confraries i ha decidit eliminar les
fotos d’internet perquè tampoc té clar, ha dit, de quin
bàndol és la llei (?). La comunitat d’investigadors ha
posat el crit al cel. Religió contra ciència. Tan vell com
anar a peu. Religió guanya ciència. Encara avui. Quatre
segles després que la Inquisició condemnés Galileo
Galilei pels seus descobriments, es continuen
censurant continguts al servei del coneixement. Que
llarga que s’està fent la batalla de la raó.

Q

Censuren per
“escabroses”
unes fotos de
la restauració
d’obres d’art
religioses

http://epa.cat/c/ls9tba
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Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Carles Sabaté i David Brugué (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironi-
nes), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Ne-
crològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Manel Lladó (Fotografia), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua),
Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau (Tancament).

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

Les cares de la notícia

La querella de SCC contra l’Ajuntament de Barce-
lona pel llaç groc de la façana, com la d’Impulso
Ciudadano contra Quim Torra per la pancarta dels
presos, només pretén fer emmudir un clam social
majoritari, coartar la llibertat d’expressió i impo-
sar el relat que normalitza una situació injusta.

ALCALDE DEL PORT DE LA SELVA I PRESIDENT DE L’AMI

Fer emmudir la societat

L’alcalde del Port de la Selva ha estat reelegit pre-
sident de l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI) ahir a Manresa. Cervera presidi-
rà l’entitat dos anys més, i després deixarà pas a
l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, vicepre-
sident de l’entitat.

-+=

-+=

L’Ulster de Cs
Carlos Carrizosa

Reelecció a l’AMI
Josep Maria Cervera

-+=

Fernando Sánchez Costa

Ho va avançar fa anys l’exdiputat Jordi Cañas: “Os
montaremos un Ulster que os vais a cagar”; i a
Ciutadans s’hi posen cada dia, mentint, crispant,
provocant, muntant circs mediàtics, relatant una
Catalunya inexistent o insultant i calumniant com
van fer ahir al Parlament. De vergonya aliena.

PRESIDENT DEL GRUP DE CS AL PARLAMENT

PRESIDENT DE SOCIETAT CIVIL CATALANA
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El corredor mediterrani, ara per
al 2021. Aquest és l’enèsim
termini per a aquesta
infraestructura clau per al futur
del país.

10
anys

20
anys

Alemanya gira a la dreta amb
Merkel reforçada. Els
socialdemòcrates s’ensorren i
passen a l’oposició. Els liberals
entraran a l’executiu.

El president del govern
espanyol, José María Aznar,
acusa Pujol de “jugar amb foc”
amb la relectura de la
Constitució.

Nou termini Cap a la dreta Jugar amb focTal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE SETEMBRE DEL 20194 | Punt de Vista |

iuen que l’expe-
riència és un grau

i deu ser per això que,
després de quatre dè-
cades de democràcia
formal a Espanya, el

sobiranisme és l’opció clarament majori-
tària a Catalunya i l’independentisme el
projecte polític amb més suport demo-
cràtic a davant del federalisme o l’auto-
nomisme. Certament, el procés sobira-
nista que vivim fa anys en aquest racó de
món té un component d’ingenuïtat, que
potser resulti insòlit en termes històrics,
però que és inherent al caràcter cívic i
democràtic de la societat catalana. És ai-
xò el que fa que els sobiranistes catalans,
al carrer, als partits polítics o a les institu-
cions, hagin confiat el seu anhel polític
als principis de la democràcia, en la mo-
bilització pacífica, la força dels vots, la so-
birania dels Parlaments o els drets hu-
mans, civils i polítics, com el vehicle blin-
dat que garantiria un viatge segur allà a
on els catalans decidissin anar. Aquesta
genètica del procés és la que el fa dife-
rent de la majoria de processos d’eman-
cipació nacional i la que desmenteix el
relat polític, policial i judicial que vol con-
demnar l’independentisme per la via pe-

nal, la política, la mediàtica i fins i tot la
moral. Per això la portaveu de Ciutadans
mostra la foto d’un atemptat d’ETA per
denunciar el “terrorisme” independen-
tista català, perquè no hi ha atemptats
independentistes a Catalunya. Per això el
portaveu del PP desintegra un tuit seu
parlant de les bombes que tenien els
CDR detinguts dilluns, perquè no hi ha
bombes, ni goma 2. El que hi ha és una
necessitat vital de l’Estat per justificar el
muntatge que la policia, la fiscalia i els
instructors dels judicis oberts per l’1-O
s’han hagut d’empescar per retratar una
violència inexistent a Catalunya que els
permeti engarjolar sine die persones que
simplement han liderat una manifestació
pacífica o han organitzat un referèndum,
qüestionant, sí, la sagrada unitat d’Espa-
nya. I el que no hi ha són regles, ni escrú-
pols; per atonyinar persones indefenses,
per criminalitzar idees i projectes polítics
legítims, per deshumanitzar els que les
defensen, per ampliar la base de la cata-
lanofòbia o per pronunciar sentències
premeditadament injustes. Des de la co-
rona fins a la cort mediàtica, passant per
la política i la judicatura. Abans en dicta-
dura i ara en democràcia. Una experièn-
cia valuosa per al futur.

D

Full de ruta
Toni Brosa

L’experiència

Davant l’amenaça catalana, no
hi ha regles ni escrúpols, ni
dictadura, ni democràcia; és
una lliçó per al futur

l primer cop que vaig llegir sobre
la biblioteca de Darayya fou a
l’entorn de l’any 2016. Una bi-

blioteca subterrània en aquesta urbs
pròxima a Damasc sotmesa a un setge
sense treva per part de l’exèrcit de Bai-
xar al-Assad entre 2012 i 2016. Un set-
ge implacable que provocà l’èxode d’un
quart de milió de persones i la destruc-
ció quasi total de la ciutat. En aquest
context fou que algunes desenes de jo-
ves sirians –revolucionaris insubmisos
i plens de somnis– varen fundar –tam-
bé en el sentit filosòfic de l’infinitiu
“fundar”– una biblioteca en el soterra-
ni d’un edifici en ruïnes.

INEVITABLEMENT penso en Sarajevo i en
la importància que tenia la cultura com
a forma de combatre la presència de la
mort en el dia a dia. Mike Thomson,
corresponsal de la BBC, explica l’expe-
riència de Darayya en el seu magnífic
Syria’s Secret Library (2019). Un lli-
bre en què s’exposa la dialèctica barbà-
rie-civilització en un entorn extrem
contra el qual uns joves decideixen
mantenir fidelitat al poder de la parau-

E la escrita. En resposta a la desespera-
ció i la misèria, Ahmad, Shadi, Hussam
o Omar –entre una quarantena de va-
lents– van erigir un espai d’empatia i
d’esperança on desenvolupar les seves
capacitats malgrat l’adversitat. “Obrir
una biblioteca allà on ningú no n’espe-
raria una”, diu Jaume Subirana en rela-
ció amb la biblioteca organitzada a
Mauthausen per Joan Tarragó –fill de
les Garrigues–, el qual formà part de la
resistència organitzada d’aquest
camp. Experiències similars que entre
si s’enllacen en l’espai-temps. Com si
en aquelles situacions al límit de l’abis-
me, l’home trobés en la cultura l’horit-
zó concret d’una utopia. La força –o ex-
cedent, segons el terme emprat per
Ernst Bloch– que cerca revocar allò
que “mai no hauria d’haver estat”. Fer
de l’avenir el destí de la dimensió histò-
rica de l’ésser humà.

NOMÉS AIXÍ S’ENTÉN el risc d’anar a
buscar sota les runes de Darayya els
llibres escampats sobre l’asfalt des-
prés d’un bombardeig. Fins a gairebé
15.000 volums rescatats en unes con-

dicions que costen de copsar; tots i
cadascun amb el nom del propietari
escrit en la primera pàgina a fi de re-
tornar-los un cop la guerra hagués fi-
nit. Un principi aquest, paral·lel a la
noble idea que salvar els llibres era
salvar l’herència cultural d’un poble.
Llegir per mantenir intacta la huma-
nitat de l’ésser. Llegir per alimentar
l’esperit i poder mirar amb esperança
el futur.

NI BAIXAR AL-ASSAD ha pogut amb el
seu somni en ocupar Darayya l’agost
de 2016. La biblioteca ja no existeix,
però l’Ahmad continuava a Idlib –so-
ta setge en l’actualitat– en 2018 re-
sistint a la barbàrie amb un servei de
bibliobús que recorria la província –i
en l’actualitat treballant en una orga-
nització de drets civils a Turquia.
Fins al final, davant de la indiferèn-
cia de les grans potències. Perquè
l’únic que et queda quan t’esclafen és
l’opció d’una alliberadora praxi radi-
cal. Quan l’impossible esdevé possi-
ble en el lloc i en el moment més in-
versemblant.

Jordi Solà. Escriptor

La biblioteca de Darayya
Tribuna

Les indignes
declaracions de
Lorena Roldán
b He sentit les vergonyoses i
insultants declaracions efec-
tuades per la diputada de
Ciutadans Lorena Roldán en
què deia que ara ja sabem
què volia dir el president Tor-
ra quan s’adreçava als CDR
dient-los “apreteu, apreteu”.
“Apretar el detonador
d’aquells explosius?”, es pre-
guntava aquesta senyora,
amb una pregunta que tenia
més d’acusació que no pas
d’altra cosa. A banda d’insul-
tar i d’acusar pràcticament
d’incitació a la violència i al
terrorisme el president Torra,
de donar per fet que en els
escorcolls realitzats a casa
dels detinguts el passat dia
23 s’han trobat explosius i de
prescindir, així mateix, del
dret a la presumpció d’inno-
cència dels nou detinguts per
la Guàrdia Civil tractant-los ja
com a terroristes, aquesta

senyora –igual que el seu
partit– desprèn un odi im-
mens, perquè declaracions
com les seves només es po-
den fer quan s’està totalment
posseït per una ràbia incon-
tenible envers el nacionalis-
me i l’independentisme cata-
lans fins al punt que per tal
de criminalitzar-los són capa-
ços de fer cas omís no només
de la decència, sinó, fins i tot,
de la pròpia Constitució. O bé
el dret a la presumpció d’in-
nocència no és també un
dret constitucional? Només
desitjo que amb vista a les
properes eleccions del 10-N
una “riuada” (electoral, és
clar) se’ls emporti ben lluny,
fora de les Corts, i Carrera de
San Jerónimo avall en direc-
ció cap al mar a dins d’una
“fossa electoral” al més pro-
funda possible. Pel bé de Ca-
talunya i de tot Espanya!
“¡¡¡Abajo Ciudadanos!!!”
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
gat)

Ràtzia contra
l’independentisme

b A pocs dies de conèixer la
sentència del judici de l’1-O,
l’Estat torna a marcar territori.
Les detencions del Vallès i
Osona són una nova demos-
tració de la voluntat de repri-
mir un moviment pacífic per
convicció. Temen que la ciuta-
dania, davant d’una classe po-
lítica dividida, reaccioni de for-
ma punyent al carrer contra
un veredicte que, en cas de
ser condemnatori, marcarà
una profunda decepció al si
de la societat catalana. I, com
sempre, l’Estat fa servir caps
de turc per atemorir la pobla-
ció i generar un clima de ten-
sió general. En podríem dir la
’’tàctica 20-S’’. Amb l’acusació
de terrorisme, a més, s’asse-
guren que passaran per l’Au-
diencia Nacional, un tribunal
excepcional. La ciutadania cal
que prengui consciència
d’aquesta deriva autoritària

de les clavegueres. Demà po-
dríeu ser vós.
ARNAU RULLÓ
El Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat

La Sagrera i el
ministre Ábalos
b El Sr. Ábalos, ministre de
Foment i Transport, fa uns
dies que va visitar la ciutat de
Barcelona. Més en concret
les obres de la Sagrera. Va
quedar tan impressionat del
ritme que, tot i ser el seu go-
vern el responsable d’execu-
tar-les, no es va aventurar a
una data per a la seva inau-
guració. Va contemplar no
una finalització d’obres, sinó
unes ruïnes en estat pur.
Aviat es farà viral la dita
“Aquestes obres semblen la
Sagrera”, perquè és evident
que les altres obres, la Sagra-
da Família, ja tenen data de
finalització, el 2026.
BERNAT VILLARONGA I GRÍFUL
Pineda de Mar (Maresme)

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

El lector escriu
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Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

“Només faltaria que el Parlament de Catalunya no es
pogués pronunciar en un concepte com l’amnistia”

La frase del dia

“De cara a
l’exterior, els
monarques catalans
de sang i de llengua
foren coneguts
oficialment com a
reis d’Aragó

ragó, Aragó!”, era un dels
crits sovint eixits de la gola
dels almogàvers en ple com-

bat. La Corona d’Aragó tingué l’origen
en el casori de Peronella, princesa del
regne d’Aragó, amb Ramon Berenguer
IV, comte de Barcelona. Ramir II dona
a Ramon Berenguer “la filla i totes les
terres d’Aragó”. Jerónimo Zurita diu:
“Bajo el Señorío de Cataluña, potencia
medieval, que doblaba a Aragón en
más de seis veces en tierras y poder...”
El regne d’Aragó era de menys extensió
que el comtat de Barcelona, el qual
s’havia engrandit absorbint els altres
comtats catalans llevat del d’Urgell,
que sobreviuria fins a l’extinció de la
nissaga reial catalana. El comte de Bar-
celona tenia la importància d’un mo-
narca: portava el títol de comte i el de
rei d’Aragó. Després de la conquesta de
Mequinensa, Fraga i Lleida al segle XII,
comença l’expansió mediterrània, la
conquesta de les Balears, Sardenya, Si-
cília i fins a Grècia. La llengua de l’im-
peri era la catalana, i tots els seus reis
la parlaven, la gran literatura que donà
fou la nostra clàssica.

TOTHOM S’HA DEMANAT per què els nos-
tres comtes no es constituïren en reis
de Catalunya. El poble senzill diu: per
què parlaven de comte i no de rei? No
hauria estat desencertat –tot era possi-
ble en aquells segles– transformar Ca-
talunya en regne. Ens hauríem gua-
nyat més prestigi internacional. Els
poetes i els historiadors van convenir
en l’expressió comte rei. De fet, del
punt de vista diplomàtic, de cara a l’ex-
terior, aquests monarques catalans de
sang i de llengua foren coneguts oficial-
ment com a reis d’Aragó. Punt. Nosal-
tres hem apedaçat el teixit parlant de
Confederació.

ELS ARAGONESOS, almenys molts polí-
tics aragonesos, han identificat el Reg-
ne d’Aragó com a titular de tota la Coro-

“A na: (Por algo se llama reino de Ara-
gón). Fins alguns periodistes han omès
o emmascarat el nom de Catalunya en
els seus escrits. Han fet campanya
constant pretenent que Catalunya és
una amenaça, una mena d’ogre que vol
emparar-se d’una part d’Aragó: la que
anomenem Franja, volen dir, terres
que encara són catalanes de llengua.
Per pobre que sigui l’estratagema de
parlar d’amenaça i de prepotència, no
amaga un sentiment de prevenció, pot-
ser enveja. Des de la mort de Franco, la
“Lapao”, les tensions per la Franja, la
creació del Bisbat de Barbastre, el llarg
conflicte per les obres d’art del Museu
de Lleida, l’operació quasi militar per
endur-se’n peces a Sixena, les declara-
cions del president de la Junta, i altres
exemples, han palesat una persistent,
lamentable hostilitat.

UN ARTICLE DE 17 DE MAIG de 2019 a ABC
Aragón, signat per Manuel P. Villatoro,

porta el títol de Cuando Aragón domi-
nó el Mediterráneo: tres siglos de con-
quista que llegaron hasta Atenas. Se-
gons l’articulista, el rei Alfons, fill de
Ramon Berenguer i de Peronella, “he-
retà els territoris del comte de Barcelo-
na i els d’Aragó”, i començà la sagrada
tradició de fer-se dir rei d’Aragó i comte
de Barcelona, “mai de Catalunya, com
el nacionalisme pretén instaurar”. La
primera inexactitud és aquesta del
“comte de Catalunya”, anotem-la.

A PARTIR D’AQUEST PUNT l’enumeració
de les conquestes es considera obra
dels aragonesos, sense referència al
component català de l’empresa. “El rei
Jaume I” (entenem que només d’Ara-
gó) “dominà les ones” i conquerí les Ba-
lears. Aquesta missió fou seguida per
Pere (tercer, segons la terminologia no
catalana) en conquerir Sicília. Al segle
següent la Corona (aragonesa) envaí
Sardenya i aconseguí dominar gran
part de l’illa (cap esment de l’Alguer).
Igualment els ducats d’Atenes i Neopà-
tria, guanyats pels versados y letales
almogàvers. Alfons (cinquè, segons la
numeració no catalana) ocupà el regne
de Nàpols. El resultat fou allò que tants
historiadors han anomenat Imperi Me-
diterrani. Això darrer lliga amb el títol
de l’article, que parla de la conquesta
del Mediterrani per part exclusiva
d’Aragó.

I LA CIRERETA FINAL, segons la qual l’ac-
tual Aragó manté la seva presència
avui en l’Imperi Mediterrani que ell tot
sol va conquerir tants de segles enrere.
Traduïm: “Durant segles la casa d’Ara-
gó estigué al capdavant d’aquest regne
insular. Aquesta nova etapa quedà se-
gellada quan el març passat el presi-
dent aragonès Javier Lambán inaugurà
a Sicília l’exposició Les senyores de Si-
xena, en col·laboració amb l’Instituto
Cervantes.” L’Instituto Cervantes... el
que faltava!

Josep Vallverdú. Escriptor

Aragó, Aragó!
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

oc després que la
ministra de De-

fensa, Margarita Ro-
bles, declarés que “la
Legión representa lo
mejor de la historia de

España”, als informatius de TVC exposa-
ven el mostrari de la temporada tardor-
hivern amb què els Mossos d’Esquadra
es preparen per reprimir (perdó, per ac-
tuar a) les concentracions de reacció
contra la sentència judicial de l’1-O. ¿Què
pot haver passat perquè un braç militar
que exalta la mort sigui subratllat com a
model social per un govern de (pretesos)
valors democràtics? ¿Què pot haver
passat perquè un informatiu de TVC
desplegui una notícia en què, d’una ma-
nera enganyosament asèptica, apareix el
sotscap de la Comissaria General de Re-
cursos Operatius dels Mossos d’Esqua-
dra, Miquel Hueso, declamant les excel-
lències de l’ús del gas pebre “per als
temps que venen”; i en què apareix tam-
bé un policia de SAP-Fepol, Toni Caste-
jón, lamentant que es facin públiques
“aquestes mesures”, ja que amb el seu
anunci “perds el factor sorpresa”. Sí: per
factors sorpresa estem! I encara més
després de les detencions de dilluns.

A finals dels noranta del segle passat,
Robert Proctor, professor d’història de la
ciència i la tecnologia a la Universitat de
Stanford, va encunyar el neologisme
agnotologia per delimitar un objecte
d’estudi molt necessari: l’anàlisi de la
ignorància deliberada, el pes decisiu del
dubte culturalment induït, la incidència
de l’obscurantisme informatiu, sovint
dissimulat amb tones d’informació irre-
llevant. No cal dir que l’agnotologia hau-
ria de ser assignatura obligatòria a totes
les universitats, i un punt del codi deon-
tològic de totes les professions. Estem
assistint a un màster accelerat de la
ignorància, on la mort, la repressió i el to-
talitarisme liquiden la democràcia i
l’examen crític de la realitat.

P

De set en set
Lluís Muntada

El factor
sorpresa
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“Sortim de la presó de So-
to del Real. Els hem trobat
sencers i ferms. Indignats
amb els fets que els estan
imputant. Enrabiats per
les informacions de la ma-
joria de mitjans de comu-
nicació, plenes d’inven-
cions i distorsions.” És la
piulada que feia ahir al
migdia el penalista Jordi
Busquets, de l’equip
d’Alerta Solidària que por-
ta la defensa de cinc dels
set independentistes cata-
lans empresonats abans-
d’ahir, acusats de formar
part d’una organització
terrorista, el desconegut
Equip de Resposta Tàctica
(ERT), sota l’empara dels
CDR, per “materialitzar la
República Catalana, a tra-
vés de qualsevol via, fins i
tot vies violentes”, segons
el magistrat de l’Audiencia
Nacional Manuel García-
Castellón.

El secret de sumari no
ajuda a clarificar què és
el que realment planifica-
ven ni l’abast que tindria.
Tampoc ajuda les defen-
ses, que ara han de presen-
tar els recursos contra la
presó incondicional sense
tenir detalls del que s’im-
puta a cadascun.

L’advocat i professor de
dret penal associat a la
Universitat de Barcelona
(UB) Joaquim Bages San-
tacana manifesta que el
jutge i el fiscal de l’Audien-
cia Nacional “no han ha-
gut de forçar gaire la llei”
per encabir-hi uns fets su-
posadament delictius en
el ventall dels delictes de
terrorisme (art. 571 al
580 del Codi Penal), ja que
la reforma aprovada el
2015 pel govern del PP,
sense oposició, “desdibui-
xa el concepte de terroris-
me fins a desvirtuar-lo”.
Aquesta reforma, que s’as-
segura que s’emmiralla
en les recomanacions del

Consell de Seguretat de
les Nacions Unides, va ser
pensada per frenar el ter-
rorisme gihadista, i espe-
cialment els llops solitaris,
ja que abans –segons ex-
plica Santacana–, si no es
formava part d’una orga-
nització de violència polí-
tica, no es podia acusar
per aquest delicte.

Hi ha dos canvis princi-
pals operats en els delictes
de terrorisme. El primer
és que ara és terrorisme
no només l’acció de matar,
sinó tots els delictes greus
que recull el Codi Penal,
que poden anar des d’ac-
cions contra el patrimoni,
la corona o incendis. I el se-
gon element clau és la fi-
nalitat: és terrorisme si
l’objectiu és subvertir l’or-
dre constitucional o alte-
rar greument la pau públi-
ca. Requisits que, segons
el tinent fiscal Miguel Án-
gel Carballo, compleixen
els presumptes plans dels
set empresonats. Carballo
també va demanar presó
per a Tamara Carrasco,
acusada de terrorisme el
juliol del 2018, juntament
amb Adrià, per haver par-
ticipat en mobilitzacions
ciutadanes dels CDR, si bé
la sala de l’Audiencia Na-
cional ho va descartar. Cu-
riosament, la investigació
contra Tamara i els nou in-
vestigats del 23-S ha recai-
gut en el mateix jutjat: el
d’instrucció 6 de l’Audien-
cia Nacional. El cas de la
veïna de Viladecans el por-
tava el jutge de reforç Die-
go Egea, ara a l’Audiència
de Madrid. Són, però, in-
vestigacions coetànies, ja
que la dels nou indepen-
dentistes s’indica que es va
iniciar fa un any.

Bages admet que el fet
que el jutge hagi situat els
investigats sota l’aixopluc
dels CDR suposa “un salt
molt substancial” i, per co-
herència amb els seus rao-
naments, s’haurien d’in-
vestigar els comitès com
una organització criminal.
El professor de dret penal,
però, aposta que el magis-
trat ho descartarà “perquè
no és operatiu”: per escla-
rir-ne el finançament, per
exemple, tindria la tasca
impossible d’investigar to-
tes les persones que han
aportat diners a les caixes
de solidaritat. El nounat
ERT potser marcarà la
frontera als CDR. “Ara tot
és terrorisme i no es pot ba-
nalitzar. S’ha de delimitar
millor”, sosté Bages, que
alhora recorda el que piula
aquests dies Robert Manri-
que: “Terrorisme és el que
vam viure a Hipercor.” ■

M. Piulachs / V. Pérez
BARCELONA

a La reforma del Codi Penal del 2015 amplia a tots els delictes greus, com ara accions contra el patrimoni,
l’acusació de terrorisme si la finalitat és subvertir l’ordre públic o atemorir a Els CDR, en el punt de mira

Els delictes de terrorisme,
“desvirtuats i no operatius”

Participants en la manifestació de suport als set independentistes empresonats, abans-d’ahir a Sabadell ■ ACN

Grande-Marlaska diu
que s’han respectat
tots els drets
b El ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska,
va assegurar ahir que els
membres dels CDR detin-
guts dilluns han tingut ga-
rantits tots els drets durant
el procediment judicial, a di-
ferència del que asseguren
els seus advocats d’Alerta
Solidària. També va negar
cap paral·lelisme possible
entre aquesta situació i la

“L’operació de dilluns
es basa en fets
concrets i s’ha dictat
en el marc d’un
estat de dret”
Fernando Grande-Marlaska
MINISTRE D’INTERIOR

“Aquests drets no
s’han respectat
en el cas de la majoria
de les persones
detingudes”
Rafael Ribó
SÍNDIC DE GREUGES

“Sortim de Soto del
Real. Els hem trobat
sencers i ferms.
Indignats amb els
fets imputats”
Jordi Busquets
ADVOCAT ALERTA SOLIDÀRIA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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d’ETA i va subratllar que
l’operació de dilluns es basa
“en fets concrets”.

El síndic denuncia
vulneració de drets
b Per contra, el síndic de
greuges de Catalunya, Ra-
fael Ribó, va fer públic un
comunicat en què posa en
dubte el procediment ju-
dicial. Segons el síndic,
“aquests drets no s’han res-
pectat en el cas de la majo-
ria de les persones detingu-

des, que han estat sota cus-
tòdia policial durant més de
30 hores sense assistència
lletrada”.

Marta Farrés, res-
pectuosa amb la llei
b Després de solidaritzar-
se amb les famílies i de dir
que no li agrada “que passin
aquestes coses”, l’alcaldes-
sa de Sabadell, Marta Far-
rés, va dir que “cal deixar
actuar la justícia i la policia
en un estat de dret”.

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

Les opinions de Grande-Marlaska, el síndic i Marta Farrés
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha concentrat en
la tercera setmana de no-
vembre dos judicis per des-
obediència contra càrrecs
i polítics catalans. Si el ju-
dici contra el president de
la Generalitat, Quim Tor-
ra, per no haver retirat la
pancarta a favor dels pre-
sos polítics i exiliats del
balcó del Palau, es va ajor-
nar fins al dilluns 18 de no-
vembre, ahir es va comuni-
car que l’endemà d’aques-
ta vista i fins al 22 de no-
vembre, se celebrarà el ju-
dici contra cinc exmem-
bres sobiranistes de la me-

sa del Parlament, per ha-
ver permès la tramitació
de les lleis de desconnexió,
i l’exdiputada de la CUP
Mireia Boya, per haver
presentat en nom del seu
grup la proposició de llei de
transitorietat, segons va
informar ahir el gabinet de
premsa del TSJC.

Els exmembres de la
mesa a judici són: Lluís Ma-
ria Corominas (PDeCAT),
Lluís Guinó (PDeCAT)
–l’únic que manté l’acta de
parlamentari–, Anna Si-
mó (ERC), Ramona Barru-
fet (PDeCAT) i Joan Josep
Nuet (EUiA), que havia de
ser jutjat pel Tribunal Su-
prem en ser diputat al Con-
grés, però que, en dissol-
dre’s les Corts per les elec-

cions, ha perdut l’afora-
ment. Boya ha demanat
poder declarar en la seva
llengua materna, l’aranès,
i el TSJC va comunicar
ahir que ho accepta i dema-
na recursos al Departa-
ment de Justícia per fer la
traducció simultània.

Els sis polítics seran jut-
jats per un tribunal format
pel president del TSJC, Je-
sús María Barrientos, el ci-
vilista Jordi Seguí i el pe-
nalista Carlos Ramos, que
serà ponent. La fiscalia de-
mana per a ells fins a un
any i vuit mesos d’inhabili-
tació i una multa de 10 me-
sos amb una quota diària
de 100 euros. Inés Arrima-
das, Miquel Iceta, Xavier
García Albiol i Lluís Ra-
bell, presidents dels grups
de Ciutadans, el PSC, el
PP i CSQP al Parlament
quan es van aprovar les
lleis de desconnexió, de-
clararan com a testimo-
nis, a proposta de l’acusa-
ció popular de Vox, que de-
mana per als polítics 12
anys de presó en acusar-
los d’organització crimi-
nal. El TSJC també ha ac-
ceptat la majoria dels tes-
timonis de les defenses. ■

M. Piulachs
BARCELONA

a Nuet, Simó, Barrufet, Corominas, Guinó i l’exdiputada Mireia Boya (CUP), que declararà en aranès, són
acusats de desobediència i la vista serà del 19 al 22 de novembrea Arrimadas, Iceta i Albiol, testimonis

El TSJC jutjarà exmembres
de la mesa l’endemà de Torra

Quatre dels cinc exmembres de la mesa del Parlament, amb l ’expresidenta Carme
Forcadell, en conèixer la querella per desobediència de la fiscalia, el 2017 ■ ALBERTO ESTÉVEZ / EFE
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El govern espanyol en fun-
cions exigeix al president
de la Generalitat, Quim
Torra, que “condemni
qualsevol possible o poten-
cial violència amb clare-
dat”. La portaveu de l’exe-
cutiu, Isabel Celaá, lamen-
tava que Torra digui que
l’Estat vol criminalitzar
els independentistes i va
recordar que els set detin-
guts estan acusats de pre-
sumptes delictes de terro-
risme “molt greus”. “Espe-
rem la condemna de Tor-
ra”, insistia la portaveu.
L’advertència a l’executiu
català no quedava aquí.
Avisava que el govern de
Sánchez “no està disposat
a consentir que s’ataqui la
Constitució ni l’Estatut” i
que, per tant, s’oposaran
“als que volen recórrer el
camí del desordre i la pos-
sible violència”. En aquest
punt, la ministra es va re-
ferir a la possibilitat d’apli-
car l’article 155, tot i que

de moment, com que es
tracta de propostes de re-
solució i no de lleis, no està
prevista aquesta mesura.

En la roda de premsa
després del Consell de Mi-
nistres, la portaveu també
va anunciar que el govern
ha optat per impugnar les
propostes de resolució que
el Parlament va aprovar
dijous amb els vots de
JxCat, ERC i la CUP.
Aquests textos aposten
perquè el Parlament tre-
balli en la petició d’amnis-
tia si la sentència del Su-
prem és condemnatòria,
així com en l’exercici del
dret a l’autodeterminació
com a sortida a la crisi, i
que enllesteixi una respos-
ta institucional a la sentèn-
cia que es basi en la defensa
dels drets civils i polítics i
la desobediència. També
considera impugnable la
proposta que reclama la
sortida de la Guàrdia Civil.

Les propostes de reso-
lució aprovades són, se-
gons Celaá, “un atac a la
convivència entre cata-

lans”. Alhora, el president
Torra replicava ahir a
l’anunci de la impugnació
qualificant aquesta deci-
sió del govern espanyol
d’“atac a la democràcia”. A
Twitter, Torra va incloure
la declaració de la junta
de portaveus, signada per
JxCat, ERC, CatECP i la
CUP, que denuncia la “cri-
minalització” de l’inde-
pendentisme i alerta de la
“deriva repressiva” de l’Es-
tat. De moment, el govern
espanyol ha traslladat a
l’Advocacia de l’Estat la
tramitació per impugnar
les resolucions tan bon
punt siguin publicades en
el butlletí oficial.

D’altra banda, ahir con-
tinuaven les queixes pel
guirigall que va tenir lloc a
l’hemicicle en el moment
en què el jutge decretava
presó provisional per als
nou detinguts. El presi-
dent del Parlament, Roger
Torrent, va demanar una
“reflexió” davant “l’espec-
tacle lamentable” de la
cambra i va assenyalar es-

pecialment Cs, al qual va
acusar de “banalitzar el
terrorisme” davant la pro-
ximitat de les eleccions del
10-N. El president va rei-
terar que no permetrà que
s’insulti un altre membre

del Parlament i ha posat
d’exemple que Cs, que ahir
reiterava cadascuna de
les paraules emeses, es
refereixi al president de
la Generalitat com a “líder
de comandos”. D’altra

banda, va avisar el govern
espanyol que si recorre
contra les propostes de re-
solució sobre amnistia i
autodeterminació, estarà
“limitant” la llibertat d’ex-
pressió al Parlament. ■

a El govern de Sánchez impugnarà les resolucions que
reclamen amnistia, autodeterminació i la sortida de la
Guàrdia Civil a Torra ho qualifica d’“atac a la democràcia”

Redacció
BARCELONA

L’Estat exigeix
a Torra que
condemni la
violència

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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“Les resolucions
aprovades al
Parlament són un
atac a la convivència
dels catalans”
Isabel Celaá
MINISTRA PORTAVEU DEL GOVERN EN
FUNCIONS

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá ■ EFE

“La impugnació de
les resolucions per
part del govern
espanyol és un atac
a la democràcia”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“És perillós associar
una idea política,
legítima i democràtica
amb la violència,
i l’Estat ho està fent”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT

La pancarta amb el lema
Llibertat presos polítics i
exiliats, que penjava de la
façana del Palau de la Ge-
neralitat, va ser retirada
ahir poc després que el Tri-
bunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) orde-
nés als Mossos d’Esquadra

treure-la “de manera im-
mediata”. Finalment, pe-
rò, va ser el personal de
manteniment qui es va en-
carregar d’això, un episodi
anàleg al que va tenir lloc
abans de les eleccions es-
panyoles del 28 d’abril.

La retirada es va pro-
duir poc abans de dos
quarts de quatre de la tar-
da, després que la sala con-

tenciosa administrativa
del TSJC dictés un ofici di-
rigit al Departament de la
Presidència en què li ex-
igia que “de manera imme-
diata” donés instruccions
a les forces de seguretat al
seu comandament perquè
traguessin la pancarta en
suport als líders indepen-
dentistes. A les sis de la
tarda, però, del balcó ja en

penjava una altra, que rei-
vindicava la llibertat d’ex-
pressió i d’opinió, i que
va ser penjada per Lluís
Llach, Sílvia Bel, Antonio
Baños i Teresa Casals, por-
taveu de Somescola. És la
mateixa pancarta que el
president Torra va penjar
quan va rebre la primera
ordre de retirada, durant
els comicis del 28-A. ■

Retiren la pancarta del llaç groc i
reivindiquen la llibertat d’expressió
Redacció
BARCELONA

Pancarta que substitueix la del llaç groc i que ahir va ser
penjada per Baños, Llach, Bel i Casals ■ ACN
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En el cas que Catalunya
fos un estat independent,
quina hauria de ser la seva
organització territorial?
La pregunta és de tot me-
nys fàcil de respondre, pe-
rò és una de tantes que
s’hauran de plantejar du-
rant el procés participatiu
per consensuar, o si més
no intentar-ho, els princi-
pis doctrinals d’una futura
constitució per al país. En
el marc d’aquesta iniciati-
va, promoguda i executa-
da a través de la platafor-
ma Debat Constituent,
avui es fa a Sabadell una
jornada formativa en què,
justament, es reflexionarà
sobre quin hauria de ser
l’esquelet político-
administratiu d’una even-
tual república. Hauria
d’estar dividida en comar-
ques, o en vegueries? Els

consells comarcals hi te-
nen cabuda? I les diputa-
cions? Aquestes són algu-
nes de les discussions so-
bre les quals caldrà posar
llum en els propers mesos,
i de les quals avui parlaran
a Sabadell el catedràtic del
Departament d’Història
Econòmica, Institucions,
Política i Economia Mun-
dial de la Universitat de
Barcelona, Enric Tello; la
doctora en gestió i ordena-
ció del territori per la Uni-
versitat de Montreal i ex-
diputada de la CUP Mireia
Boya, i el professor de dret
administratiu de la Uni-
versitat Pompeu Fabra Jo-
sep Ramon Barberà.

No són poques les veus
en el món polític, però
també acadèmic, que con-
sideren que Catalunya té
una estructura política in-
flacionada a escala supra-
municipal, amb un eixam
d’organismes que coexis-

teixen amb competències
difuses o, en alguns casos,
que fins i tot es trepitgen.
A partir de les opinions i
raonaments d’experts en
la matèria, Debat Consti-
tuent planteja cinc mane-
res possibles de dividir Ca-
talunya d’una manera
aparentment més racio-
nal: en províncies, comar-
ques, regions, mancomu-
nitats de municipis o ve-
gueries. El cas d’aquesta
darrera figura és potser un
dels exemples més il·lus-
tratius de la necessitat pe-
remptòria que hi ha d’en-
dreçar el model territorial
autòcton. La creació de les
vegueries es va aprovar el
2010, però ara per ara el
seu desplegament està
més que aturat. El projec-
te preveia la divisió del
Principat en vuit unitats
–el febrer del 2017 es va
haver de fer una correcció
de la llei original per esme-

nar l’error, clamorós, de
no haver-ne previst una
per al Penedès– que s’ha-
vien de convertir en una
mena d’administració in-
termèdia entre els ajunta-
ments i la Generalitat. En-
tre les competències que
tenien assignades les ve-
gueries hi havia les de co-
ordinar i prestar serveis
que transcendeixin els lí-
mits d’un municipi o co-
marca, oferir assistència i
suport –com ara tècnic–
als consistoris amb menys
musculatura per assumir

certes càrregues i, en ge-
neral, fer-se càrrec d’aque-
lles tasques que li siguin
delegades o bé per un ajun-
tament o bé per la mateixa
Generalitat. Això almenys
és el que diu la lletra de la
llei. La realitat, però, és
que aquest engranatge es-
tà lluny d’estar operatiu,
fins al punt que, nou anys
després, encara s’ha de re-
ferendar la regulació sub-
sidiària que determini,
per exemple, quina seria
la capital d’alguna
d’aquestes vegueries.

Un dels altres fronts de
discussió que vol obrir De-
bat Constituent és si cal
mantenir les actuals dipu-
tacions provincials. Ja es
pot donar per descomptat
que la resposta serà un no.
El futur dels consells co-
marcals també és a l’agen-
da. Creats el 1987,
aquests ens s’encarreguen
de garantir serveis i actua-
cions bàsiques a les pobla-
cions de les seves respecti-
ves comarques, especial-
ment quan són nuclis pe-
tits. Actualment hi ha 40
consells exercint aquesta
tasca, ja que el del Barcelo-
nès està en procés de liqui-
dació atès que el seu fun-
cionament xoca, de ple,
amb una altra institució
més afermada com és
l’Àrea Metropolitana. El
pressupost global que van
moure tots aquests orga-
nismes durant el 2018 va
pujar a 588 milions d’eu-
ros. La doctora en gestió i
ordenació del territori per
la Universitat de Montreal
Mireia Boya és del parer
que cal reorientar el rol

L’organització territorial 
de Catalunya, a debat

Catalunya 
dividida 
en vuit
vegueries
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A nivell supramunicipal, Catalunya 

s’hauria d’organitzar en...

1. Províncies

2. Mancomunitats de municipis

3. Comarques

4. Regions

5. Vegueries

28
SETEMBRE

Dissabte

Formulari de preguntes dels 

temes específics a debatre

Sabadell
Espai Cultura 

Fundació 1859

De 10 a 14 hores

1

Considereu necessària l’existència dels consells comarcals?
Sí No

1. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques sigui el govern de la Generalitat.2. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques sigui el nivell intermedi de govern (comarques, vegueries, etc.).3. Un model en què el principal àmbit on recauen la major part de competències polítiques, que per la seva naturalesa ho permetin, sigui el nivell municipal.

2

Sí No

Considereu necessària l’existència de les diputacions provincials?

3

El model territorial de país i de distribució de competències i finançament hauria de ser...

4
Alt Pirineu 

i Aran

Penedès
Lleida

Camp de 
Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Alt Pirineu 
i Aran

Penedès
Lleida

Camp de 
Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Francesc Espiga
BARCELONA

a En el procés participatiu per perfilar una constitució catalana es discutirà sobre el futur dels consells
comarcals o les vegueries a El marc competencial de cada administració, un altre front de debat

L’esquelet del país
“Una constitució del
segle XXI també ha
d’abordar qüestions
com ara la iniquitat
entre territoris”
Enric Tello
CATEDRÀTIC D’HISTÒRIA ECONÒMICA I
INSTITUCIONS, ENTRE D’ALTRES

“L’organització
territorial del país s’ha
de simplificar per,
entre altres coses,
evitar episodis opacs”
Mireia Boya
DOCTORA EN GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

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

Les frases



| Nacional | 17EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE SETEMBRE DEL 2019

dels consells comarcals,
“que potser tenen sentit
en zones on els ajunta-
ments necessiten manco-
munar serveis, però, en
canvi, no tant a l’entorn de
Barcelona, on les seves
funcions se superposen
amb institucions com
l’Àrea Metropolitana”.

A banda, però, de tenir

esbossada la carcassa ad-
ministrativa del país sobre
el territori, una de les al-
tres qüestions que també
hauria de determinar una
carta magna catalana és
què fa i què deixa de fer, ni
que sigui a grans traços,
cadascun d’aquests òr-
gans. La lletra menuda i el
detall ja es traçarà en una

regulació posterior. En
aquest context, una de les
qüestions que també
s’hauran de discernir en el
procés participatiu és si
s’opta per un model on és
la Generalitat qui concen-
tra la major part d’atribu-
cions polítiques o, per con-
tra, aquestes recauen so-
bre els ajuntaments. Tam-

bé hi ha l’opció d’una fór-
mula intermèdia en què
serien les vegueries o con-
sells comarcals els que ab-
sorbirien més competèn-
cies i, en lògica conseqüèn-
cia, més marge de manio-
bra pressupostari. Pel ca-
tedràtic d’història econò-
mica, institucions, políti-
ca i economia mundial de

la UB, Enric Tello, el debat
constitucional, però, no
s’ha de circumscriure, no-
més, a l’àmbit administra-
tiu, sinó que també ha
d’entrar de ple en la pro-
blemàtica de la desigual-
tat territorial que hi ha en-
tre les àrees metropolita-
nes del país i les rurals.
“Tenim un problema his-
tòric d’iniquitat que ha
creat un sentiment de des-
greuge històric que cal
corregir”, reflexiona.

El de l’organització polí-
tica administrativa és un
dels set àmbits temàtics
de deliberació en què s’ha
dividit el procés participa-

tiu. A partir de novembre,
i un cop finalitzin les jor-
nades de formació com la
que avui es fa a Sabadell,
és quan començaran les
discussions obertes a la
ciutadania sobre tots els
blocs que hauran de donar
forma a l’embrió d’una
carta magna, i que es ca-
nalitzaran a través de 52
agrupacions o enteses dis-
tribuïdes per tot el Princi-
pat. Els resultats de les dis-
cussions seran sistematit-
zats per un Fòrum Cívic i
Social que les elevarà des-
prés al Parlament. Això,
però, no serà abans de mit-
jans del 2020. ■

Pressupost dels consells comarcals
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s, a examen
Una sessió del ple del Consell Comarcal de la Selva celebrada
l’octubre de l’any passat ■ JOAN SABATER
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Catalunya en Comú Po-
dem ha reclamat al go-
vern, en el marc de la nego-
ciació pel pressupost del
2020, que els nous tributs
als creuers i a les indús-
tries contaminants, ja pre-
vistos en la llei del canvi
climàtic aprovada l’estiu
del 2017 però que no s’han
arribat a desenvolupar en-
cara, s’implantin l’any que
ve. “Hem de fer que conta-
minar sigui tan car que no
valgui la pena”, resumia
ahir la seva líder, Jèssica
Albiach, a Catalunya Rà-
dio, per defensar l’amplia-
ció de la fiscalitat verda.

La llei, de fet, que en
aquest punt no ha rebut la
tisorada de la sentència
del TC, indicava que les no-
ves figures havien d’entrar
en vigor el 2019, però
l’aplicació del 155 ho va
acabar endarrerint tot. El
text vigent, així, diu en les
disposicions finals 11a i
12a que s’han de gravar
per un cantó les “emis-
sions portuàries de grans
vaixells”, tant les que es
produeixen durant les ma-
niobres d’atracament com
durant l’estada al moll, i,
per un altre, les “activitats
econòmiques que generen
gasos amb efecte d’hiver-

nacle”, en una llista que,
entre d’altres, inclou les
refineries de petroli i gas,
la indústria metal·lúrgica,
les cimenteres, mines, fà-
briques de vidre i paper, la
indústria química, els
grans escorxadors i les ins-
tal·lacions ramaderes. En
el primer cas, el tipus pre-
vist és de 1.000 euros per
tona emesa d’òxid de ni-
trogen; en el segon, el tri-
but és progressiu segons el
volum d’emissions, si bé se
situaria d’entrada en una
mitjana de 10 euros per to-
na de diòxid de carboni
emesa, xifra que creixeria
fins als 30 el 2025. En tots

dos casos, la recaptació es
destinaria íntegrament a
un fons climàtic.

Pendents que Econo-
mia acabi de fer les simula-
cions sobre quant es po-
dria recaptar cada any
amb les dues noves figures
–a títol orientatiu, el go-
vern de les Balears, que ja
té implantat l’impost so-
bre creuers, va ingressar-
ne poc més dos milions el
2018–, Albiach calculava
ahir que amb les seves pro-
postes es podrien ingres-
sar en total fins a “500 o
600 milions d’euros” més,
incloent-hi uns 200 més de
la reforma de l’impost de

successions, uns 80 per la
implantació l’1 de gener
d’un altre tribut inclòs en
la llei del canvi climàtic –el
d’emissions de COs de ve-
hicles privats– i altres can-
vis per fer més progressiu
l’IRPF. Els comuns, que la
setmana vinent tindran
una nova reunió amb el de-
partament després d’una
d’inicial a principi de mes,
reiteraven ahir la predis-
posició a negociar “amb la
major responsabilitat i ge-
nerositat”, com confien
que facin també altres
grups pels comptes de l’A-
juntament de Barcelona.

Crítiques dures al PSC
Albiach, de fet, es mostra-
va molt crítica amb el PSC,
que també s’havia ofert a
negociar el pressupost ca-
talà però que després es fe-
ia enrere amb l’excusa que
el de Torra és un govern de
confrontació. Segons ella,
el “major gest de desobe-
diència” de l’executiu l’úl-
tim any i mig ha estat no
retirar una pancarta de la
façana de la Generalitat.
“Aquesta és l’excusa que
té Miquel Iceta per no in-
tentar revertir les retalla-
des i no blindar els serveis
públics pensant en la
gent? Em sembla d’una
profunda irresponsabili-
tat i demagògia”, cloïa. ■

Òscar Palau
BARCELONA

Els comuns reclamen per al
2020 l’impost als creuers i
les indústries contaminants
a Els tributs, que eren a la llei del canvi climàtic, formen part de la negociació
del pressupost a Volen obtenir entre 500 i 600 milions més d’ingressos fiscals

Albiach, líder dels comuns, dijous al Parlament ■ ACN

Els funcionaris que no tin-
guin res a celebrar el dia 12
d’octubre i optin per fer
festa, tot i ser dissabte, po-
dran passar les hores ge-
nerades al dimarts dia 1,
segons la solució aportada
pel Departament de Políti-
ques Digitals i Administra-
ció Pública, que dona res-
posta així a la petició de les
ADIC (Assemblees en De-
fensa de les Institucions
Catalanes) de diferents
departaments. En la fun-
ció pública, els festius no
treballats, en caure fora de
la jornada laboral del tre-
ballador –com ara un dis-
sabte si la jornada és de di-
lluns a divendres–, gene-
ren també hores de lliure
disposició.

Les ADIC van néixer
amb l’esperit de l’1 d’octu-
bre i després que amb
l’aplicació de l’article 155
el govern espanyol inter-
vingués la Generalitat.
Aquestes entitats s’havien
adreçat al conseller amb la
petició que es generés una
fórmula legal per poder
treballar en dies com ara el
12 d’octubre, Festa de la
Hispanitat, o el 6 de de-
sembre, Dia de la Constitu-
ció Espanyola.

Per a la primera de les
dues cites, els funcionaris
podran demanar aquest
mateix dilluns de bescan-
viar les hores generades en
el dimarts dia 1 d’octubre i
la petició serà, en tots els
casos, aprovada. Fonts del
Departament de Políti-
ques Digitals van assegu-
rar ahir a aquest diari que
mantenen el compromís
de trobar una solució a la
petició en relació amb el

dia 6 i que presentaran als
sindicats una proposta d’a-
quí a pocs dies. Així, està
previst que es convoqui
una mesa de la funció pú-
blica —Mesa General de
Negociació dels Empleats
Públics de l’Administració
de la Generalitat de Cata-
lunya (Mepagc)–, on hi ha
sindicats que han dema-
nat el canvi de jornada i
d’altres que encara no
s’han pronunciat. ■

a És la resposta del conseller
Puigneró a la petició de grups de
treballadors públics de la Generalitat

Els funcionaris
passaran a l’1
d’octubre les
hores del dia 12

E. Garcia
BARCELONA

Jordi Puigneró és conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública ■ ORIOL DURAN

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

La data

01.10.19
és el dia en què els funciona-
ris que no volen treballar el
dia 12 d’octubre poden recu-
perar les hores generades.

“Podem governar Espa-
nya amb els que s’abste-
nen quan al Parlament es
demana la sortida de la
Guàrdia Civil de Catalu-
nya?”, preguntava el líder
del PSC, Miquel Iceta, al
consell nacional del partit
ahir. I responia que amb

Catalunya en Comú i Po-
dem els socialistes poden
acordar programa, però
no compartir “polítiques
d’estat”, tot i governar
junts Barcelona. Tot un
canvi d’orientació electo-
ral tenint en compte que,
en la campanya de l’abril,
el PSC va defugir atacar als
comuns. Per no dependre
de Podem, concloïen Iceta

i la candidata Batet, el PSC
ha de guanyar les eleccions
a Catalunya i superar ERC.
El consell nacional ratifi-
cava per al 10-N les llistes
que va presentar el 28
d’abril encapçalades per la
presidenta en funcions del
Congrés, Meritxell Batet, i
el president en funcions
del Senat, Manuel Cruz.
Francisco Polo, Mercè Pe-

rea, José Zaragoza, Lídia
Guinart, Francisco Aran-
da, Carmen Andrés, Ar-
nau Ramírez, Sònia Guer-
ra i Enric Fernández
acompanyen Batet en la
llista per a la cambra bai-
xa, mentre que Marc La-
muà, Montse Mínguez i
Joan Ruiz tornen a encap-
çalar les de Girona, Lleida i
Tarragona. ■

El PSC vol guanyar a Catalunya
per deslliurar Sánchez de Podem
Xavier Miró
BARCELONA
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L’alcalde del Port de la Sel-
va, Josep Maria Cervera,
ha tornat a ser elegit presi-
dent de l’Associació de
Municipis per la Indepen-
dència (AMI) en l’assem-
blea general de l’entitat ce-
lebrada ahir al matí a Man-
resa. Cervera, però, presi-
dirà l’entitat dos anys més
i, després, deixarà pas a
l’alcalde de l’Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni, vice-
president de l’entitat. La
resta de membres de l’exe-

cutiva són Ramon Van-
cells (Monistrol de Cal-
ders), Elisabet Lizaso (Ca-
marasa), Luis Soler (Del-
tebre), Cristina Mundet
(Vilobí d’Onyar), Tònia Vi-
la (Arenys de Munt) i Mer-
cè Esteve (Begues), a més
de Jordi Molinera (Altafu-
lla) com a secretari i Anna
Erra (Vic) com a tresore-
ra.

Durant la clausura de
l’assemblea el president
del Parlament, Roger Tor-
rent, i la consellera de Pre-
sidència, Meritxell Budó,
han demanat als ajunta-

ments que assumeixin un
“paper protagonista” da-
vant de la sentència. Una
crida que ha fet seva el pre-
sident Cervera si bé ha ad-
vertit que els alcaldes no

tenen “cap pla” i que no-
més poden continuar tre-
ballant “des de cada racó
del territori”, segons les
declaracions recollides
per l’ACN.

Redacció
BARCELONA

Cervera i Gaseni
compartiran
la presidència
de l’AMI
a Torrent i Budó demanen als
alcaldes de l’associació implicació en
la resposta a la sentència de l’1-O

Josep Maria Cervera, president reelegit de l’AMI, durant el
seu parlament en l’assemblea general ■ GEMMA ALEMAN / ACN

Societat Civil Catalana
(SCC) ha denunciat a la
Junta Electoral el llaç groc
que penja de la façana de
l’ajuntament de Barcelo-
na. A les portes de la Ciutat
de la Justícia, el president
de l’entitat i exdiputat del
PP, Fernando Sánchez
Costa, ha demanat la “reti-
rada immediata” del sím-
bol en solidaritat amb els
presos polítics en conside-
rar que és partidista, un
fet “intolerable durant el
període electoral”.

Per Sánchez Costa la
retirada pren importància
després que, segons ell,

Catalunya en Comú-Po-
dem “s’ajuntés al Parla-
ment amb els partits se-
cessionistes” per haver
aprovat la declaració de la
cambra “contra la campa-
nya de criminalització”
del moviment indepen-
dentista. ■

SCC denuncia a la
Junta Electoral el llaç
groc de Barcelona

Redacció
BARCELONA

a Vol que es retiri per
la declaració de
CatComú al costat de
l’independentisme

Sánchez Costa, ahir a la
Ciutat de la Justícia ■ ACN
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