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Lluny de l’objectiu
Baixa el risc de rebrot, però hi ha més morts i més malalts a l’UCI

Setmana decisiva per evitar un confinament domiciliari

El sector esportiu, en peu de guerra, porta les restriccions al TSJC

El món, pendent del duel Trump-Biden
Joves partidaris de Donald Trump i de Joe Biden mostren cartells dels candidats, a Florida, unes hores abans de les eleccions ■ PETER FOLEY / EFE
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Els nord-americans viuen avui una jornada electoral plena de tensió i d’incertesa
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Vidres de seguretat, aïllants, antifoc

VIDRES MIRALLS

Des de 1953 S.L.

La fiscalia, contra
el tercer grau de
Bassa i Forcadell
Reclama al Tribunal Suprem que les retorni al
segon grau, que implica no sortir de la presó,
perquè considera que no han fet un programa
específic pel “greu delicte” que han comès
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Cadena
d’atemptats
a Viena amb
almenys dos
morts
L’atac terrorista va
començar a prop
d’una sinagoga del
centre de la ciutat
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imecres passat la
Guàrdia Civil va

detenir David Madí, el
net d’un dels funda-
dors d’Òmnium Cultu-
ral, junt amb altres em-

presaris compromesos amb Catalunya,
mentre el president de l’entitat, Jordi
Cuixart, està empresonat per haver de-
fensat un referèndum. Aquesta és la his-
tòria. Els van detenir perquè el jutge
Aguirre dona credibilitat a la tesi del ti-
nent coronel Baena segons la qual deu
mil soldats russos vindrien a donar su-
port a la declaració d’independència. El
mateix guàrdia civil que va quedar en evi-
dència amb l’absolució del major Trape-
ro. L’operació ha estat batejada com a
Volhov, el nom d’una batalla en què els
feixistes de la División Azul van combatre
al costat de l’exèrcit nazi de Hitler contra
els russos. Aquest és el seu marc de refe-
rència: el feixisme com a normalitat. To-
tal, devien ser els seus avis… Davant
aquest escàndol majúscul que en qual-
sevol país encendria totes les alarmes
–les de Justícia, perquè un jutge dona
credibilitat a la tesi dels deu mil russos, i
les d’Interior, perquè un cos armat de
l’Estat reivindica els feixistes que van llui-
tar al costat dels nazis–, silenci…

Un silenci que aboca Espanya a la ruï-
na, ja s’ho faran. Però atenció, que no tot-
hom ha callat. El ministre Marlaska ha
parlat. I què ha dit? Per mi, el més greu
de tot: que seria “desitjable” que el presi-
dent Puigdemont tornés a Espanya i “as-
sumís les responsabilitats”. Us ho tra-
dueixo: “Puigdemont, no pararem fins a
destruir-te, i mentre no t’entregues ens
obligues a inventar-nos qualsevol cosa
per anar arruïnant la vida a la teva gent.”
Aquesta setmana s’havia de jutjar els sín-
dics del primer d’octubre. I fa tres anys
dels empresonaments. No ens rendirem.

D

Keep calm
Jordi Cuminal

El net del
Sr. Floïd

Les eleccions a la presidència
dels Estats Units mai són un

fet rutinari, ni un afer merament in-
tern, però aquest cop el duel entre
Donald Trump i Joe Biden va molt
més enllà de saber si el pròxim inquilí
de la Casa Blanca serà republicà o
demòcrata. En joc hi ha dues visions
completament oposades del mateix
país, de la responsabilitat social dels
seus governants, del paper dels EUA
en la cooperació internacional o en la
protecció del planeta, de la mateixa
presidència i el lideratge polític en si
mateix. Una de les principals incòg-
nites que hauran de resoldre aquests
comicis és si el populisme manipula-
dor, excèntric i maleducat de Trump
ha estat flor d’un mandat accidental

que ha convidat mig món a fregar-se
els ulls d’incredulitat o si, ans al con-
trari, tindrà un recorregut més llarg i
una petjada més profunda en la so-
cietat i la política nord-americanes.

Més enllà del seu estil i la seva
impostura, però, la qüestió principal
és si els electors seran capaços de fer
fora de la Casa Blanca un president
que ha apostat clarament per dividir i
enfrontar el país; que ha flirtejat sen-
se complexos de cap mena amb el ra-
cisme, la xenofòbia i el supremacis-
me blanc, fins i tot violent; que no ha
dubtat a relativitzar una pandèmia
que ha matat 236.000 dels seus
compatriotes, i que fa dies que juga a
negar la legalitat i la legitimitat dels

més de 90 milions de vots que ja han
estat dipositats pels ciutadans per
evitar les aglomeracions del dimarts
electoral, deixant obert així un esce-
nari insòlit de no acceptació d’una hi-
potètica derrota i la possibilitat d’un
enfrontament civil als carrers. És evi-
dent que una victòria de Joe Biden i
dels demòcrates no garanteix una so-
lució senzilla ni als problemes econò-
mics que Trump no ha resolt, ni al pro-
blema racial de fons que les reitera-
des morts d’afroamericans a mans
de la policia ha fet emergir, ni a les di-
verses ferides que el trumpisme hau-
rà deixat obertes a la societat nord-
americana, però sembla un primer
pas necessari per aspirar a recórrer
aquest camí.

El repte de les presidencials als EUA
EDITORIAL

La frase del dia

“És ridícul creure que
Rússia volia envair un
país de l’OTAN”

Oriol
Junqueras
EXVICEPRESIDENT DEL GOVERN

l creixement de les desigualtats
econòmiques provocades per la
globalització del capitalisme ha

engrandit la gran esquerda social als
Estats Units en les darreres dècades,
que deixa a la vista un abisme entre
les dues Amèriques. Mentides, penú-
ria, marginalitat, ignorància, falta
d’accés a una educació i sanitat... Ha
plogut fang tòxic sobre els forats d’un
sistema que, aturat l’ascensor social,
ja no dona resposta a les necessitats
vitals més primàries de milions de ciu-
tadans. El fang s’ha solidificat en una
societat que ha estat pionera i recer de
llibertats, però que tampoc no ha ven-
çut xacres com el racisme fundacio-

E nal. La primera victòria electoral de
Trump era un toc d’atenció sever de
l’agreujament dels tradicionals misun-
derstanding entre la riquíssima Cali-
fòrnia, el pol urbà de la costa est, els
nous pobres dels cinturons industrials
de Pennsilvània, Illinois... el marginal
sud, i l’immens territori de la ruralitat
pobre i aïllat. Un cisma de classe, cul-
tural, que supera les clàssiques filia-
cions partidistes. Mons paral·lels que
ni s’entenen ni –novetat inquietant–
tampoc en tenen ganes. La Covid-19
ha agreujat el clima guerracivilista.
Trump al Despatx Oval, el megalòman
i les seves polítiques criminals d’extre-
ma dreta són el símptoma d’una socie-

tat ferida, que evidencia el declivi de la
primera potència. I fa por, sí. Rere seu
hi ha milions de persones engolint a
cegues el mandat del líder. En un país
en el qual la fe és bàsica per als indivi-
dus, és més senzill no qüestionar les
mentides. Senten que la raó només co-
neix un bàndol: el propi. Perillosa-
ment, molt s’assembla aquesta socie-
tat fanatitzada i acrítica a la que va
impulsar els feixismes del segle XX.
Arribats fins aquí, aquestes eleccions
tenen poc de partit de tennis. Si avui
guanyen els demòcrates, i governen,
per sanar la societat caldrà sacsejar
les bases del sistema. I no es veu que el
Biden en tingui gaires ganes.

De set en set

Eva Pomares

Trump, el
símptoma

La foto

La balena salva el maquinista, que va sortir il·lès d’aquest accident a Spijkenisse (Holanda),
després que els frens van fallar. La cua de balena de formigó va evitar una destrossa major ■ EFE
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o trobo un escàndol. Em pensa-
va que la setmana passada, amb
tot allò dels cent mil soldats rus-

sos entrant a Catalunya, ja havia arri-
bat al meu punt màxim d’incredulitat.
Però ja veig que no. Llegint les interlo-
cutòries judicials, les de la setmana
passada, ja es veia que moltes de les
converses dels detinguts en la macroo-
peració policial contra els independen-
tistes hi estaven posades amb calçador,
que era ben bé ganes de fer aparèixer
segons quins personatges i segons
quins noms en el relat/novel·la de les
investigacions. Algunes de les trucades
o gestions que feien els investigats i de-
tinguts la setmana passada, sobretot
Oriol Soler, David Madí i Xavier Ven-
drell, i algunes de les transcripcions de
converses, semblaven més destinades a
crear mala maror entre ells, o entre les
formacions independentistes, que no
pas rellevants en el cas; en aquest cas

H “No només han
enregistrat hores i
hores de converses
polítiques sinó que
les filtren per
crear mala maror;
és un escàndol
que no és ni hauria de ser cas, és clar.
Ahir, però, va aparèixer filtrada a la
premsa una reunió que dirigents
d’ERC –entre ells un diputat al Con-
grés– van mantenir el mes de març
passat. Què s’hi explicava de rellevant
en aquesta conversa? Res. Parlaven
d’una persona del partit, que no era a
la reunió, de qui deien que era una mi-

ca bleda i li faltava trempera. Res que
potser no hem dit tots d’algú en alguna
ocasió, especialment quan aquest algú
no és a la reunió. I com que m’imagino
d’on surten aquestes informacions pe-
riodístiques, m’indigna pensar com
s’han obtingut. Estan fent espionatge
polític? Espien a diputats? Quiina re-
llevància tenen, aquestes converses
polítiques, si el que estan investigant
són delictes? O és que és delicte dir cul
d’olla al del costat? És un escàndol.
“Em genera incomoditat saber que
s’ha espiat durant hores, dies, mesos i
anys companys independentistes”, de-
ia ahir la portaveu d’ERC, Marta Vilal-
ta. A mi em genera alguna cosa més,
quan veus que surten a la llum aquest
tipus de converses, que tot sigui dit no
són pas precisament d’un gran nivell.
Em preocupa. I em preocupen tant o
més els silencis còmplices dels partits
democràtics.

Ningú dirà res?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgoA la tres.

Retallen en sanitat i
ara ens treuen la
cultura
b Com pot ser que sempre esti-
guem castigant la cultura com si fos
la culpable de la pandèmia? Per què
seguim creient que els actes cultu-
rals, com ara el teatre, el cinema, les
exposicions, els concerts..., són pe-
rillosos? Fins fa poc, estàvem confi-
nats elogiant com a essencials les
disciplines artístiques i culturals i,
de sobte, hem tornat a fer la guitza
a aquest sector. S’ha demostrat que
als centres culturals s’han pres les
mesures sanitàries necessàries per
poder seguir endavant.

Tanmateix, creiem que és mi-
llor tornar a deixar sense feina
els artistes i la cultura perquè,
en aquest país, els sectors que
menys ho mereixen són els més
maltractats. Si no, fixem-nos en
el sector sanitari. Doncs sí. El
mateix govern que fa anys que
retalla en sanitat, ara ens treu la
cultura.
EDURNE SAGASTI
Barcelona

Multes injustes

b Estic francament indignada. La
meva família som molt respec-
tuosos amb les mesures de segu-
retat per evitar contagis durant la
pandèmia; entre altres coses,
perquè un dels membres de la fa-
mília és sanitari. Avui [28 d’octu-
bre], el meu germà, tornant a ca-
sa amb bicicleta després de clas-
se i circulant pel carril correspo-
nent, ha estat aturat i multat per
un policia. Encara que ha intentat
explicar que fins ara no estava
prohibit, no hi ha hagut cap mena
d’advertiment, ni recomanació:
simplement li han posat una mul-
ta i se n’han anat.

En canvi, dia rere dia des de fa
mesos, moltes persones passe-
gen impunement sense protecció
pels carrers de la ciutat i no tenen
cap repercussió. I els qui es mo-
uen amb bicicleta, de què molts
tenen molèsties si respiren amb
la mascareta per l’esforç físic, són
els qui més paguen multes.
Aquestes actuacions despropor-
cionades semblen poc encamina-
des a millorar la situació de la
pandèmia.

Més pedagogia seria necessà-
ria amb els joves adolescents: ells
són els grans perjudicats, ja que
es veuen obligats a renunciar a
moltes de les llibertats pròpies
d’aquesta època tan important en
la vida.
CLÀUDIA RIERA
Barcelona

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

Les cares de la notícia

L’artista barceloní Ignasi Aballí ha estat seleccionat
per desplegar el seu projecte Correció al pavelló d’Es-
panya de la 59a Biennal de Venècia, l’any 2022. Tam-
bé s’ha triat com a comissària d’aquest ambiciós i
poc convencional projecte la vilanovina Bea Espejo.

MINISTRE DE SANITAT

Pavelló amb accent català

El ministre de Sanitat es va comprometre a donar informa-
ció puntual i diària de les dades de la pandèmia, fins va obli-
gar les comunitats autònomes a enviar-les-hi puntualment,
però ara, i des de la desescalada, els caps de setmana són
un forat negre i de divendres a dilluns no hi ha dades noves.

-+=

-+=

Comentaris reprovables
Fernando Simón

Virus de cap de setmana
Salvador Illa

-+=

Ignasi Aballí

Uns comentaris sexistes i denigrants referits a les
infermeres durant una xerrada online del director
d’alertes i emergències sanitàries i referent del go-
vern espanyol en la crisi de la pandèmia no només
estan fora de lloc, sinó que són reprovables.

DIRECTOR DEL CENTRE D’EMERGÈNCIES SANITÀRIES

ARTISTA

Sísif
Jordi
Soler

De reüll.Anna Puig

Preparada per
tornar a la presó

stic preparada per tornar a entrar a la presó”, deia
fa pocs dies Dolors Bassa. Mirant als ulls i amb

una serenor admirable. Des de l’estiu que gaudia d’un
tercer grau que li proporcionava una certa sensació de
llibertat. Mai plena, però s’havia convertit en un respir
després de pràcticament tres anys engarjolada. En
aquest període ha intentat recuperar temps,
quotidianitats, abraçades, moments especials amb la
família, confidències amb les amigues i jocs amb la neta.

Redescobrir la seva estimada
Torroella i disfrutar de sensacions
perdudes, com banyar-se al mar. I,
tot i que sabia que era provisional,
des del dimecres era més conscient
que mai que en qualsevol moment
es podia esfumar. Tenia coll avall
que estava vivint les darreres hores
de llibertat. I ho estava deixant tot
lligat. La fiscalia tenia fins avui per

presentar un nou recurs, que haurà de resoldre el
Suprem, contra el seu tercer grau i el de Forcadell. Era
evident que no es quedaria de braços plegats, tenint en
compte el precedent dels presos de Lledoners. I no ho
va fer. Ahir mateix va presentar el recurs. I el sol fet de
ser admès a tràmit significa presó automàtica. I a
esperar que un dia el Suprem es digni a decidir. “Estic
preparada”, deia. No es pensin que era resignació. Sinó
resiliència. I una dignitat immensa.

“E

Bassa sabia
que estava
vivint les
darreres
hores de
llibertat
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ots els polítics cata-
lans menys els de Vox
creuen que als Estats

Units aquesta matinada
guanyarà Biden. Vox –que
han sortit derrotats a la
moció de censura contra
Sánchez–, segons les en-
questes, està pujant a Ca-
talunya i podria aconseguir
tres escons el 14-F. Val a dir
que a les manifestacions
contra les mesures per la
Covid-19 hi ha hagut milers
de partidaris de fer caure
l’actual govern català i han
vist en Vox una possibilitat
que farà augmentar el vot
de l’extrema dreta perquè
són partidaris d’eliminar els
confinaments que dicta la
Generalitat. Vox és l’únic
partit que dona suport de
manera explicita i entusias-
ta a la candidatura de
Trump. Des que el Presi-
dent del Parlament, Roger
Torrent, va anunciar elec-
cions, Joan Garriga, el can-
didat de Vox a Catalunya,
està reclutant militància per
a les eleccions catalanes. En
principi el PP i Ciutadans es
desmarquen de Vox. Veu-
rem el dia després de les
eleccions del Parlament el
suport que té l’extrema dre-
ta a Catalunya. Fins avui ha
estat situada a la mínima
expressió i sovint s’ha foca-
litzat a les manifestacions
del 12 d’octubre. Biden es
presenta com un home de
consens, tot i que la bona
noticia seria que ha perdut
Trump. Els demòcrates de
tot el món tenen grans es-
perances en la potencial vi-
cepresidenta, Kamala Har-
ris. Per a Europa, Harris se-
ria com Obama, sempre
disposat a allargar la mà.
S’atribueix al polític francès
Pierre Mendés la idea que,
essent els Estats Units una
potencia mundial i els euro-
peus afectats de manera di-
recta per les decisions de la
Casa Blanca, hauríem de
poder votar a les eleccions
nord-americanes. Votar i
triar candidats. Bide tam-
poc és el personatge que ai-
xeca passions a Europa
malgrat que té de bo l’expe-
riència de l’alta política
nord-americana i de dolent
que coneix més el mon dels
funcionaris nord-americans
que no pas el real.

T
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OPINIÓ

Trump i Vox

Lluís
Falgàs

La fiscalia va demanar
ahir al Tribunal Suprem
que faci retrocedir del ter-
cer al segon grau peniten-
ciari la classificació que el
Departament de Justícia
va concedir el 14 de juliol
passat a l’expresidenta del
Parlament Carme Forca-
dell i a l’exconsellera Do-
lors Bassa, i que el jutjat de
vigilància penitenciària 1
va validar la setmana pas-
sada. Abans que el Su-
prem es pronunciï sobre el
fons, el fiscal ja demana a
aquest jutge la suspensió
automàtica de la seva se-
millibertat, tal com recull
la disposició addicional 5
de la llei orgànica del poder
judicial un cop presentat
el recurs d’apel·lació, com
és el cas. La jutgessa de
vigilància penitenciària 5
es va avançar i va aplicar
aquesta suspensió cau-
telar abans d’hora –enca-
ra no hi havia el recurs
d’apel·lació– als set presos
polítics de Lledoners, a
finals del juliol passat, i
encara esperen resposta
del tribunal sentenciador.
Per la fiscalia, és “sorpre-
nent” que els nou presos
polítics, la majoria dels
quals sense haver com-
plert una quarta part de la
pena, haguessin obtingut
el tercer grau “alhora”.

En el cas de les preses,
el fiscal exposa els matei-
xos arguments: tenen pe-
nes molt altes, d’onze anys
i mig Forcadell, i de dotze
anys Bassa, i fins al febrer
vinent no compleixen una
quarta part de la condem-
na, que és quan es comen-
ça a gaudir de més permi-
sos. “No assumeixen el de-
licte” comès, sí els fets, i,
a més a més, no han fet un
“programa específic”, diu.
En definitiva, com indi-
cava el juliol passat el Tri-
bunal Suprem en el cas del
100.2 de Forcadell, la se-
va semillibertat ara “seria
buidar de contingut la sen-
tència”, a parer del fiscal.

En les dues resolucions,
el fiscal insisteix que Bassa
i Forcadell “no han estat

condemnades per les seves
idees polítiques”, sinó pel
fet de “voler transformar
les estructures de l’Estat fo-
ra dels límits legals”, i man-
tenen “dèficits” pel que fa

al “respecte a les lleis”.
En els arguments que

repeteix per a les dues po-
lítiques d’ERC, el fiscal ex-
posa que s’ha de valorar
la gravetat del delicte i “la

prevenció general”, ja que
el de sedició “s’ha aplicat
per primer cop en demo-
cràcia” i implica “haver
volgut vulnerar la unitat
territorial, sense respec-

tar els marcs jurídics”, i
això, sosté, “no pot quedar
impune”.

També manifesta que el
fet que estiguin “reinseri-
des socialment” perquè te-
nen família i feina no impli-
ca la seva “reeducació” en
el delicte comès, i seria un
greuge respecte a altres re-
cluses que no tenen família
o feina passar-les en tan
poc temps al tercer grau.
El fiscal insisteix que, en la
seva reeducació, no s’ha de
canviar el seu pensament,
sinó “el camí seguit per a la
imposició de les seves idees
sobre la resta dels ciuta-
dans”, recollint el que afir-
ma l’Audiència de Barce-
lona sobre un dels presos.
A la fiscalia, no li sembla
suficient que Forcadell ha-
gi admès que “hi ha altres
maneres” de fer, i que Bas-
sa hagi fet entrevistes pel
seu comportament. Les
vol tancades sense deta-
llar fins quan. ■

a Afirma que la seva classificació de tercer grau és “prematura” i que no han fet una “formació
específica” a Demana al jutge de vigilància que les retorni ja a les presons, tal com permet la llei

Mayte Piulachs
BARCELONA

El fiscal insta el Suprem a
tancar Bassa i Forcadell

Els exconsellers Jordi Turull
i Josep Rulli l’exdiputat de
JxCat Jordi Sànchez han sol-
licitat al Tribunal Suprem que
“de manera urgent” resolgui
la seva situació, que qualifi-
quen de “llimbs penitencia-
ris”, ja que des del 30 de juliol
passat la magistrada de vigi-
lància penitenciària 5, a peti-
ció de la fiscalia, els va sus-
pendre la classificació de ter-
cer grau, proposada per la
junta de tractament de la pre-
só de Lledoners i validada pel
Departament de Justícia el
14 de juliol passat. És a dir,
tres mesos sense poder sor-

L’expresident Torra, amb l’exconsellera Bassa i l’expresidenta Forcadell, a finals de setembre ■ TONI ALBIR / EFE

tir a treballar ni a fer volunta-
riat com feien des del març i
sense la semillibertat gaudi-
da durant uns quinze dies.

En l’escrit, enviat ahir al
tribunal, el penalista Jordi Pi-
na, defensor dels tres exdipu-
tats de JxCat, informa la sala
que els va jutjar i que presi-
deix Manuel Marchena que
des de finals d’agost tenen el
cas de l’aprovació o denega-
ció del tercer grau sobre la
taula i encara no els ha res-
post. És “paradoxal”, escriu
Pina, “l’exquisida rapidesa
d’aquesta sala”, excepte en
situacions cabdals per als

presos polítics com ara “la
progressió a la semillibertat”,
que segons l’advocat ha que-
dat “en una letargia proces-
sal”. Pina ja va demanar al
Tribunal Suprem que resol-
gués la seva situació el 14
d’octubre passat, sense ob-
tenir-ne cap resposta.

En la mateixa situació es-
tan el president d’Òmnium,
Jordi Cuixart; l’exconseller
Joaquim Forn; el vicepresi-
dent Oriol Junqueras (ERC),
i l’exconseller Raül Romeva,
ja que la seva evolució peni-
tenciària la resol la mateixa
magistrada.

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

Rull, Turull i Sànchez reclamen una resposta “urgent”
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ERC interposarà “totes les
querelles i accions legals
que siguin possibles”, tant
en l’àmbit estatal com a les
instàncies internacionals,
davant “falses operacions”
policials i judicials com
l’anomenada Volhov, que
la setmana passada va
comportar escorcolls i la
detenció d’una vintena

d’independentistes que vo-
len “tacar” amb delictes de
corrupció, blanqueig i mal-
versació. “Estem estudiant
com ho farem, però no ens
quedarem aguantant, pas-
sarem a l’atac i prendrem
la iniciativa”, va avançar
ahir la secretària general
adjunta, Marta Vilalta. Els
republicans es mostren in-
dignats amb “la nova in-
venció de la Guàrdia Civil
avalada per la justícia”, de
la qual acusen directament
el tinent coronel Daniel
Baena, conegut com a Táci-
to pel seu perfil antiinde-
pendentista a les xarxes
socials. “Tot el que porta el

seu segell és pura invenció,
és la Guàrdia Civil inten-
tant fer política, influir i in-
terferir, amb la impunitat i
empara de l’Estat”, va de-
nunciar la portaveu, que
exigeix al govern espanyol
que doni explicacions so-
bre la nova “operació d’Es-
tat” i la guerra bruta de les
seves clavegueres, que
aclareixi si n’estava al cas i
si l’avala i que assumeixi
responsabilitats. De fet, ja
va advertir que la nova ràt-
zia repressiva “no ajuda
gens” a crear un clima favo-
rable als acords, i va exigir a
l’executiu que “si no en són
còmplices, surtin a denun-
ciar-ho”.

ERC aclareix que si es
demostra “alguna cosa
bruta” en el cas serà la pri-
mera a denunciar-ho, però
ara mateix no dona cap
credibilitat a “res” del que
apareix a les interlocutò-
ries judicials, que segons
Vilalta només pretenen
“desacreditar i dividir” l’in-

dependentisme. “Enregis-
trar adversaris polítics i fil-
trar continguts que no te-
nen res a veure, trets de
context, és espionatge polí-
tic”, va subratllar, alhora

que destacava que “l’estat
policial està nerviós” i vol
desestabilitzar i torpedi-
nar vies com la del diàleg.
ERC advoca per “tancar fi-
les” i assolir un pacte “en-

tre demòcrates, indepen-
dentistes i sobiranistes”,
per no fer el joc a la persecu-
ció “sucant-hi pa”, i cercar
una estratègia antirepres-
siva conjunta ■

Ò. Palau
BARCELONA

a Anuncia querelles
per l’operació Volhov i
reclama explicacions
al govern espanyol

ERC acusa la
Guàrdia Civil de
“fer política”

La portaveu de JxCat, Elsa Ar-
tadi, també va exigir ahir ex-
plicacions per l’operació Volk-
hov al president espanyol Pe-
dro Sánchez, així com per la
filtració de converses entre
dirigents independentistes, i
va avançar que avui registra-
ran al Congrés una petició de
compareixença urgent del mi-
nistre de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska. Artadi po-
sa en dubte el modus operan-
di de la Guàrdia Civil, que veu
“desacreditat” amb la sen-
tència absolutòria a la direc-
ció dels Mossos d’Esquadra.

Vilalta, ahir en una conferència de premsa virtual ■ MARC PUIG

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

JxCat exigeix la
compareixença
de Marlaska

La nova operació de la
Guàrdia Civil contra l’in-
dependentisme català,
amb una vintena de detin-
guts la setmana passada,
se centra a “descobrir el
desviament de fons pú-
blics per convertir-los en
moneda virtual” i finançar
“la trama de Puigdemont”,
com la qualifiquen els in-
vestigadors, dirigits pel ti-
nent coronel Daniel Bae-
na. Les escoltes telefòni-
ques a Víctor Terradellas,
exdirigent de CDC, am-
pliades l’estiu del 2019
–amb el permís del titular
del jutjat d’instrucció 1 de
Barcelona– a Xavier Ven-
drell, exdirigent d’ERC;
David Madí, de CDC; Xa-
vier Vinyals, president de
la Plataforma Pro Selec-
cions Esportives Catala-
nes, i de Jaume Cabaní, ex-
pert en tecnologia ara a
Bèlgica, no aclareixen mo-
viments de diners. Fins i
tot es posen dispositius de
seguiment als seus cotxes.

De tot el que fins ara ha
estat escoltat i investigat,
la Guàrdia Civil acusa els
empresaris Madí i Ven-
drell d’intentar aprofitar-
se del seus contactes en el
govern i fer negocis amb
l’administració, des d’ope-
racions urbanístiques fins
a contractes sanitaris i per
aturar la pandèmia de la
Covid-19. També indiquen
el seu poder d’influència
reproduint converses amb

l’actual conseller d’Inte-
rior, Miquel Sàmper, per
part de Madí, i la conselle-
ra de Salut, Alba Vergés,
per Vendrell. “Tot i no ser
càrrecs públics, participen
activament en l’estratègia
dels partits i amb la pre-
tensió simultània d’obte-
nir rèdits econòmics”, afir-
men els investigadors de
Madí i Vendrell.

Així, la Guàrdia Civil ad-
junta una imatge del dinar

que va mantenir la conse-
llera Vergés amb Vendrell,
el 2 d’octubre passat, i la
contextualitzen dient que
ell “li farà unes reflexions”,
suposadament sobre un
concurs que tenen enca-
llat a Salut, de l’ICAM, i se-
gons la Guàrdia Civil, Ven-
drell “va dir a la seva dona
que el dinar havia anat
molt bé”. S’hi afegeix que
del 2018 i 2019 es van con-
cedir quatre lots que su-

men 442.672 euros pel
servei de visites mèdiques
i proves complementàries,
que es van concedir a una
UTE de Vendrell: Certifi-
cación de Lesiones SL i
INE Ingeniría de la Infor-
mación SL.

De Madí se sosté que vo-
lia guanyar un 10% com a
intermediari en contra-
ctes de Salut per la pandè-
mia, tot i que s’hi afegeix
que “no s’ha concretat si va

fructificar”, i amb Ven-
drell volien proposar un
projecte de test de corona-
virus, que “serà un negoci
rodó amb el contracte di-
recte”, segons ells, però la
Guàrdia Civil no en dona
més detalls.

Llista ideològica policial
D’altra banda, l’Audiència
de Barcelona ha ordenat
investigar si les anota-
cions en una llibreta de
l’exdirigent de CDC Víctor
Terradellas, en què classi-
ficava diversos caps dels
Mossos d’Esquadra per la
seva ideologia, patriotis-
me o orientació sexual, po-
den comportar delicte de
revelació de secrets i des-
lleialtat professional. Així,
la secció tercera revoca la
decisió del jutjat d’instruc-
ció 7 de Barcelona que el
febrer passat va arxivar la
causa, sense dur a terme
cap diligència, i ordena
que s’investiguin els fets.

Un grup de mossos que
apareixien a la llibreta que
la Guàrdia Civil va trobar
al despatx de Terradellas
el 2019 van presentar una
denúncia al titular de jut-
jat d’instrucció 1, que
manté imputat Terrade-
llas per malversació de
fons a la Diputació de Bar-
celona, però al final va re-
caure al jutjat 7. Ara l’Au-
diència ordena al magis-
trat d’aquest jutjat que de-
cideixi si ell o el magistrat
de l’1 han d’investigar si
aquesta llista neix d’una
acció delictiva. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Madí i Vendrell són acusats
d’intentar treure rèdit de Salut
a La Guàrdia Civil, que també va posar dispositius als cotxes dels exdirigents d’ERC i CDC, indica que volien
aprofitar-se de la pandèmia a “La trama de Puigdemont” i les criptomonedes, sense aclarir

442.672
euros sumen lots adjudicats
a dues empreses de Vendrell
entre el 2018 i el 2019 pel ser-
vei de visites mèdiques.

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

Les xifres

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

10
per cent de comissió en con-
tractes a Catsalut per aturar
la pandèmia va intentar Madí,
segons la Guàrdia Civil.

La consellera Vergés, amb Vendrell, captada per la Guàrdia Civil el 2 d’octubre passat ■
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El Partit Demòcrata ja té
candidata per a les elec-
cions del 14 de febrer, des-
prés que ahir la militància
de la formació d’Artur Mas
i David Bonvehí confirmés
l’exconsellera Àngels Cha-
cón com a cap de cartell
amb un 94,14% de vots a
favor, un 4,13% en contra i
un 2,7% d’abstencions i
una participació del 40%.
Era l’única aspirant.

En un discurs davant
l’executiva, Chacón va re-
ivindicar l’independentis-
me del PDeCAT “sense re-
nunciar al seu model de
país” i va exigir “respecte a
la diversitat ideològica”
perquè “unitat no equival
a uniformitat”.

Trencats els ponts amb

Junts per Catalunya, el
portaveu del partit, Marc
Solsona, també va exclou-
re un acostament preelec-
toral amb el Partit Nacio-
nalista de Catalunya, l’es-
cissió liderada per Marta
Pascal.

D’altra banda, Solsona
va denunciar que la “purga
política” de membres del
PDeCAT al govern conti-
nua, després de la destitu-
ció de la mateixa Chacón
per part del president
Quim Torra, ja que la con-
sellera Meritxell Budó ha
fet cessar la directora ter-
ritorial de Presidència a la
Catalunya Central, Ivet
Castaño, militant del par-
tit.

El PDeCAT treballa ara
en la tria dels caps de llista
de Tarragona, Girona i
Lleida. Es dona per fet que

el de Ponent serà Solsona.
L’alcalde de Mollerussa és
un dels cinc diputats del
partit al Parlament. L’últi-
ma incorporació és l’ex-
portaveu de la formació,
Maria Senserrich, que en-
tra en el lloc de Torra –in-
habilitat el setembre pas-
sat–, que estava vacant
des del gener. També acce-
deix a l’hemicicle Santiago
Vilanova, en el lloc
d’Eduard Pujol, pel que
queda de legislatura. Sol-
sona va descartar que el
PDeCAT, ara que disposa

de més diputats que els
subgrups de la CUP o del
PP, pugui formar un grup
propi a la cambra.

Mentrestant, a JxCat
debatien ahir a la tarda en
una sessió monogràfica el
reglament de primàries
que sotmetran a votació de
les bases el cap de setma-
na. “La complicació més
gran té a veure amb la con-
fecció de la llista, per veure
com fer participar de for-
ma activa els associats”, va
explicar la portaveu de la
formació, Elsa Artadi. ■

a La candidata reivindica que el seu partit
és independentista a Solsona denuncia
que la “purga política” al govern continua

Emili Bella
BARCELONA

Les bases
del PDeCAT
confirmen
Chacón

La candidata Chacón, ahir, un cop confirmada ■ ACN

L’Agència de Cibersegure-
tat de Catalunya comença-
rà a oferir als ajuntaments,
consells comarcals i dipu-
tacions un paquet de ser-
veis i eines integrals de
protecció de serveis digi-
tals entre el gener i el fe-
brer de l’any que ve, coinci-
dint amb l’aniversari de la
creació d’aquest organis-
me, i seguint les directrius
del Pacte Nacional de Se-
guretat Digital. Així ho va

explicar ahir el director
de l’entitat, Oriol Torrue-
lla, que va exposar que l’im-
pacte de la ciberdelinqüèn-
cia en ajuntaments de mu-
nicipis de menys de 20.000
habitants representa més
del 50% dels casos detec-
tats entre el 2019 i el pri-

mer semestre del 2020.
El conseller de Políti-

ques Digitals i Adminis-
tració Pública, Jordi Puig-
neró, va fer la presentació
d’aquest nou servei públic
en un acte telemàtic amb
més de 200 representants
del món local, i va destacar

que, si es vol ser un país
avançat, cal tenir uns po-
bles i ciutats “més digitals
i cibersegurs”. L’agència
invertirà 2,5 milions en
aquest paquet de mesures,
que suposaran la creació
d’un portal de seguretat
amb accés personalitzat
per a cada ens local perquè
pugui desenvolupar un pro-
grama propi de seguretat;
una plataforma en línia que
permeti detectar, protegir i
monitorar les infraestruc-
tures, i un servei de respos-
ta ràpida a incidents. Puig-
neró va destacar que els
petits consistoris són una
“baula molt feble” en mans
de hackers i que ciberpro-
tegir-los és fonamental per
prestar serveis a la ciuta-
dania. En la presentació, es
van posar com a exemples
els atacs a Lloret de Mar
i Vilafranca del Penedès, i
l’agència té detectats 83
consistoris amb un nivell
d’exposició crític i 192 amb
un nivell baix. ■

J.A.
BARCELONA

a Entre el 2019 i el
2020, més del 50%
dels atacs han afectat
consistoris petits

Ciberseguretat per al món
local a principis del 2021

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
Jordi Puigneró, durant al presentació telemàtica ■ GOVERN
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ANUNCI

En compliment del que disposa l’article 17 del R.D. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en sessió extraordinària i urgent del Ple del dia 29 d’octubre de 2020, ha adoptat els
acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals per a l’exercici
2021 i següents, que a continuació es relacionen, la redacció modificada de les quals consta a
l’expedient:

1.1. Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret pú-
blic.

2.1. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles.

2.2. Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

2.5. Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

3.6. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

3.7. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en te-
rrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.

4.11. Taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i
cursets.

4.13. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de residus
municipals.

5.5 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una
franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i ins-
tal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures
de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.

Segon. Sotmetre aquests acords a exposició pública, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anun-
ci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el termini d’exposició pública, els qui hi tinguin un interès directe, en els termes previstos
a l’article 18 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer. Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en el Butlletí
Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia següent al d’aquesta publicació i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de modificació d’Or-
denances fiscals reguladores dels tributs municipals, una vegada s’hagin aprovat definitivament,
de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació
de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació o d’Economia i Fi-
nances.

RECURSOS PROCEDENTS

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. Tanma-
teix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret.

Sant Quirze del Vallès, 30 d’octubre de 2020

L’alcaldessa

Elisabeth Oliveras Jorba

Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

La Junta de Govern Local ha acordat, en data 23 d’octubre de 2020, l’aprovació inicial del
“Projecte executiu d’adequació de la planta primera del Condicionament Terrassenc”, redac-
tat en data 1 d’octubre de 2020 pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres, amb
un pressupost d’execució material de quatre-cents divuit mil cinc-cents setanta-un euros
amb cinquanta-vuit cèntims (418.571,58 €), un pressupost d’execució per contracte de qua-
tre-cents noranta-vuit mil cent euros amb divuit cèntims (498.100,18 €) (sense IVA) i de sis-
cents dos mil set-cents un euro amb vint-i-dos cèntims (602.701,22 €) (amb IVA). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de set (7) mesos. (APJG 9047/2020)

El document s’exposa a informació pública durant un període de trenta (30) dies comptats
des de la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Provín-
cia, a la premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-Tauler). El document es pot con-
sultar en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i es considera que si no es
presenten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.

Terrassa, 28 d’octubre de 2020

Imma Soler Castellví

Cap de Servei de Contractació

Per delegació de signatura del Secretari General

de data 11 de desembre de 2019

Edicte

www.terrassa.cat
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Dimissions en l’ANC per
les eleccions del 14-F

POLÍTICA

Les discrepàncies que han
aflorat en l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) per l’es-
tratègia que hauria de seguir
l’entitat de cara a les elec-
cions catalanes del 14 de fe-
brer han desembocat en la di-
missió de 7 dels 73 secretaris

nacionals. Segons Catalunya
Ràdio, alguns dels dimissiona-
ris són signants d’una propos-
ta a l’ANC que no va prospe-
rar, que consistia a demanar
el vot per les formacions que
optessin explícitament per la
unilateralitat. ■
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