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l primer secretari del
PSC lidera el partit des
que, fa sis anys, va apa-
rèixer com la seva taula

de salvació davant de la retirada
per sorpresa de l’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet,
Núria Parlon. Després de la
traumàtica escissió dels sobira-
nistes, el partit va tancar files al
voltant d’ell perquè el conduís
en una travessa del desert en
què el xoc entre l’independen-
tisme i l’espanyolisme anaven
en contra del seu catalanisme
moderat i constitucional. Repe-
tirà de candidat a la presidència
de la Generalitat per tercer cop.

Tenen la intenció de renovar co-
alició amb Units per Avançar?
Ells han demanat obrir conver-
ses i així ho farem. Nosaltres
fem una valoració positiva de
l’experiència d’aquests tres
anys. En parlarem i espero que
puguem tocar vores.

Hi ha alguna condició?
Com que els polítics ho volem
tot, d’una banda volem eixam-
plar el nostre espai per atraure
vots però, per l’altra, no volem
desdibuixar el nostre projecte.
És l’equilibri entre els dos ele-
ments que ens ha de portar una
solució feliç. Però condició, no.
La veritat és que ha estat un
acord molt raonable que ha fun-
cionat molt bé. No ha creat dis-
torsions. No creiem que hagi de
ser difícil però és una negocia-
ció que s’ha de fer i que fins que
no acaba, no acaba.

Semblava una coalició circums-
tancial en un moment excep-
cional.
Sempre havíem pensat que les

E
eleccions del 2017 eren les dar-
reres del procés, i no són les
darreres. Encara estem en el
procés, en aquesta certa excep-
cionalitat però, efectivament,
l’acord tenia una vocació tem-
poral perquè també esperàvem
una reconstrucció dels espais
polítics. Però pel que fa a l’espai
del catalanisme moderat això
encara no s’ha produït. Encara
s’estan movent molt les peces i
jo dubto que, en aquestes prope-
res eleccions, quedi resolt. És ai-
xò que ens ha portat a la reedi-
ció de l’acord.

El darrer baròmetre del CEO
dona bons resultats al PSC.
Sí però tiraré una mica d’aigua
al vi. El resultat és important
però per a nosaltres ho és més
ser capaços de vertebrar una al-
ternativa, i l’enquesta encara
no dona aquesta possibilitat. És
veritat que encara hi ha incerte-
ses molt grans. No sabem què
passarà amb el PDeCAT, amb el
PNC, si aniran junts o per sepa-
rat, si al darrer moment el PDe-
CAT farà el seu acord amb Puig-
demont. Encara no podem asse-
gurar quines seran les ofertes
que hi haurà davant dels elec-
tors el 14-F. I hi ha una altra
part difícil de mesurar, que és la
participació. Tothom dona per
fet que hi haurà una menor par-
ticipació dels no independentis-
tes perquè la independència no
apareix ara com un risc, però
també és veritat que hi ha al-
guns indicis que l’independen-
tisme tampoc està en un mo-
ment de creixement. Hi ha una
part que d’alguna manera s’ha
sentit frustrada en els seus de-
sitjos. S’havia plantejat el pro-
cés com una cosa molt lineal i
automàtica, i realment les coses
no han anat com esperaven.

Tampoc no es pot descartar una
participació menor de la que se
suposa dels independentistes.

Quan ambiciona una majoria al-
ternativa vol dir constituciona-
lista?
Sempre hem dit que no volem
una política de fronts. Volem
una majoria que no sigui la de
Junts, ERC i la CUP. Ara, que
algun d’aquests partits o un sec-
tor d’aquests pogués estar en
un esquema diferent?, doncs jo
no ho sé. El que sé és que, si su-
men, tornaran a governar. I,
per tant, necessitem un resul-
tat excepcional del PSC per in-
tentar una altra combinació. En
aquests moments totes les en-
questes ens diuen que l’inde-
pendentisme suma. El que pas-
sa és que també tots veiem que
hi ha grans diferències entre
ells i que, de vegades, la convi-
vència dins del govern es fa difí-
cil. T’estan dient que volen fer el
mateix, però el que estan fent
ara no és satisfactori ni per a
ells mateixos.

Nosaltres el que diem és que
el govern que hi ha ara té com a
prioritat la independència o el
referèndum sobre la indepen-
dència, i nosaltres voldríem un
govern que tingués com a prio-
ritats la lluita contra la pandè-
mia, la reactivació econòmica,
la reconstrucció social i la recer-
ca de la màxima concòrdia en-
tre tots els catalans. Són unes
prioritats diferents, i voldríem
un govern capaç de ressituar les
prioritats.

Creu que hi haurà una reedició
de govern de Junts i ERC?
Ho diuen per la negativa. Diuen
“amb els socialistes, no volem”.
Doncs crec que ens estan dient
que faran el mateix. De tot el

que diuen se’n dedueix que, per
poc que puguin, tornaran a re-
editar el govern. És veritat que
uns i altres esperen encapçalar-
lo però, en definitiva, per gover-
nar plegats. Nosaltres creiem
que no ha funcionat i que no-
més un resultat molt bo nostre
permet explorar una altra fór-
mula, amb la gent que estigui
d’acord a canviar les prioritats.

Això vol dir que no descarten
un acord amb ERC.
La gent d’ERC diu “amb els so-
cialistes, no”.

Però es pot no estar en el go-
vern, tenint en compte que Ma-
drid també necessita ERC.
Sí, però jo crec que els governs
necessiten la màxima estabili-
tat possible, particularment a
Catalunya, que venim d’uns
anys bastant inestables i com-
plicats. Per tant, m’estimo molt
més compromisos que et per-
meten formar part d’un govern
que no pas mirar-t’ho des de fo-
ra. Llavors el risc d’inestabilitat
és molt alt. Però la gent d’ERC
diu, i ho entenc, “volem la inde-
pendència, un referèndum so-
bre la independència, i això
amb els socialistes no ho podem
fer”. I tenen tota la raó. A mi
se’m fa molt difícil preveure un
escenari en què ERC s’oblidi
d’aquest objectiu en benefici
d’una altra fórmula. En el fons
són faves comptades. Si tornen
a sumar, tornaran a governar
plegats.

La necessitat d’estabilitat, el
compromís de diàleg o la trami-
tació dels indults no faciliten
un acord entre governs?
El diàleg hi ha de ser governi qui
governi a Catalunya i a Espa-
nya. La perspectiva oberta pels

indults o la reforma del Codi Pe-
nal s’ha de mantenir governi
qui governi. El problema que te-
nim entre mans és tan gruixut
que no ens hauria de portar a
condicionar-lo a conjuntures
concretes. El diàleg fa falta. No
veig altra solució. L’hem d’afa-
vorir.

Vostès parlen de la necessitat
d’un canvi de rumb del govern,
però és un fet que governa des
de fa tres anys dins del marc
constitucional i fa gairebé un
any té com a prioritat la pandè-
mia.
Sí, però parlem dels propers
quatre anys, i jo confio que la

REEDICIÓ · “Són faves comptades. Si Junts i ERC sumen, tornaran a governar plegats” 50% DEL
VOT · “La Comissió de Venècia ha dit que no es poden fer referèndums si no estan avalats per la
Constitució” TRAPERO · “Es diu que ‘a Espanya no trobarem justícia’ però el major l’ha trobada”

Xavier Miró
BARCELONA

“Un resultat molt
bo del PSC permet
una altra majoria”

Miquel Iceta  Primer secretari del PSC i candidat a la preCAP AL 14-F. ELS GRUPS PARLAMENTARIS

❝Dubto que el 14-F
quedi resolta la
reconstrucció del
catalanisme
moderat
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pandèmia d’aquí a un any l’hau-
rem perduda de vista. Parlem
d’una etapa bastant més llarga.
Creiem que tenim un mal go-
vern; que, després de deu anys
de governs que han tingut com
a prioritat el procés d’indepen-
dència, val la pena canviar. En
res estem millor ara que fa deu
anys.

No ha funcionat i amb costos
molt grans per al país però tam-
bé per als que el tiraven enda-
vant. Jo ara agafo molt una ex-
pressió de les darreres entrevis-
tes que feia el president Torra,
que deia que “el principal obsta-
cle per a la independència és
l’autonomia”. Però, és clar, és

que estem davant del govern
d’una autonomia. Per tant, que
el govern de l’autonomia potser
que no el desenvolupin uns que
pensen que és un obstacle. Per
nosaltres, l’autonomia és una
palanca per al progrés, i no un
obstacle. Són projectes molt di-
ferents i, en definitiva, s’acaba-
rà imposant el que majoritària-
ment els ciutadans vulguin amb
el seu vot. Quan se’ls pregunta
“què fareu si teniu el 50%?”, no
hi ha resposta. L’independentis-
me té una dificultat evident de
reformular el seu full de ruta.
Potser és el moment de fer una
pausa i intentar un altre camí.

Va dir en una entrevista recent
que superar el 50% de vots
apropava l’independentisme
una mica més a un referèndum.
No vaig dir això. Vaig dir que te-
nir més vots et dona més força.
Si tu tens més suports, tens
més força per tirar endavant el
teu projecte. El que no et per-
met és saltar-te la llei. Alguns
han jugat amb la idea que supe-
rar el 50% permet fer allò que
no van fer, i no és veritat. Tu
pots tenir el 60% dels vots i no
et pots saltar la llei. Val la pena
que ens diguem tots totes les ve-
ritats. No et permet fer un refe-
rèndum que la Constitució pro-
hibeix.

La Constitució prohibeix un re-
ferèndum?
De la independència, sí, des del
moment que declara Espanya
una nació indivisible. Per fer un
referèndum sobre la indepen-
dència s’ha de canviar la Consti-
tució i, recentment, la Comissió
de Venècia del Consell d’Europa
ha dit que no es poden fer refe-
rèndums que no estiguin ava-
lats per la constitució de l’estat
en el qual es facin.

En aquest cas, la drecera no
hi és. Has de pensar a tenir una
majoria capaç de canviar la
Constitució per fer un referèn-
dum, i això en l’horitzó que pu-
guem imaginar no hi és. Segura-

ment per això sectors de l’inde-
pendentisme parlen de majo-
ries àmplies i sostingudes en el
temps.

I per a què els habilita, doncs,
superar el 50%?
Per governar i per intentar, a
través dels acords necessaris,
modificar les lleis. Aquí s’ha ju-
gat a dir “si tens molts vots, la
Constitució, que és una cotilla,
te la treus”, i això no és així. Un
50% dels vots pot no donar-te ni
prou força per modificar l’Esta-
tut, que requereix dos terços
del Parlament. Pots pensar que,
amb menys, trencaràs amb la
Constitució?

La desjudicialització de la polí-
tica és un dels acords de la tau-
la de diàleg. Des que hi ha el go-
vern del PSOE i Podem s’han
obert més causes que mai con-
tra independentistes.
Però per fets produïts abans. La
millor manera de desjudicialit-
zar és complir amb la llei. Es diu
que és un atac contra tots els in-
dependentistes. No, home, que
són més de dos milions. S’actua
contra persones concretes a les
quals s’atribueix la comissió
d’un delicte. És veritat que, si la
política no hagués fallat tant,
potser alguns d’aquests fets que
es poden considerar delictius
no s’haurien produït.

Els casos de Tamara o els CDR
empresonats sota l’acusació de
terrorisme i finalment allibe-
rats, no són una mostra de per-
secució política?
No. Són una mostra que no
sempre la justícia l’encerta. Ta-
mara ha estat absolta. Que no hi
ha un estat que està tant contra
els independentistes que se sal-
ta les pròpies lleis?

Es va passar molt temps sense
poder sortir de casa.
És un problemot, però ha estat
absolta. Per què ha estat absolt
el major Trapero? Si hi ha una
conspiració de l’Estat contra els
independentistes, com s’expli-
ca? La justícia a vegades treba-
lla amb massa lentitud i no sem-
pre encerta. Tenim un sistema
d’equilibris, recursos i possibili-
tats que permeten esmenar-la
quan no s’ajusta a dret. És veri-
tat que hi ha coses d’aquestes
que no s’haurien hagut de pro-
duir. ■

Entrevista sencera a
www.elpuntavui.cat�

esidència de la Generalitat

❝❝ Els casos de Tamara
o els CDR són un
exemple que la
justícia no sempre
l’encerta

Potser és el moment
que
l’independentisme
faci una pausa i
intenti un altre camí

❝És sensat homologar
el Codi Penal
espanyol al d’altres
països on la sedició
no és a l’ordenament

Iceta, ahir, a la terrassa de la
seu nacional del PSC, al Poblenou
de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

❝L’indult no és un
privilegi. Estem
parlant de drets i
persones. Tres anys
de presó són molts
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Sorpresa positiva, però,
no definitiva. És com van
acollir ahir l’expresidenta
del Parlament Carme For-
cadell i l’exconsellera
d’Afers Socials i Treball
Dolors Bassa que el jutge
de vigilància penitenciària
1 les mantingui en tercer
grau, sense acollir la peti-
ció del fiscal de retrocedir-
les al segon grau, és a dir
sense sortides. La disposi-
ció addicional 5 de la llei
orgànica del poder judi-
cial, en una redacció bar-
roca, exposa que en els re-
cursos d’apel·lació a una
modificació de classifica-
ció penitenciària tindrà
efectes suspensius imme-
diats, per això Bassa i For-
cadell tenien coll a vall que
era qüestió de dies la pèr-
dua de la semillibertat.

El magistrat Jesús Ig-
nacio Moncada, en una in-
terpretació més garantis-
ta de la llei, exposa en la re-
solució d’ahir que els efec-
tes que té aquesta disposi-
ció addicional “implica la
no executivitat” de la seva
resolució del 27 d’octubre

passat, que les mantenia
en tercer grau, “fins a la
fermesa”, i per tant “s’ha
d’entendre que la situació
de grau queda igual que
anteriorment a la citada
resolució, ja que no ha es-
tat objecte de revocació”.
És a dir, s’interpreta que
com que el jutge Moncada
no va revocar el tercer
grau de les preses políti-
ques, no se les pot tancar,
però si els hagués denegat
el tercer grau, sí que hau-
rien de tornar al segon.

Bassa i Forcadell van
fer dos vídeos agraint el
“suport de tothom” en
aquests darrers dies de ne-
guit, lamentant la situació
reclosa dels seus compa-
nys de Lledoners, i sabent
que el Suprem té la darre-
ra paraula (es desconeix si
immediata) sobre el seu
compliment de la pena en
semillibertat. ■

El jutge manté
Bassa i Forcadell
en tercer grau

Mayte Piulachs
BARCELONA

a El magistrat de vigilància penitenciària 1 fa una
interpretació més garantista de la llei i refusa tancar-les

Bassa i Forcadell juntes, foto publicada en el compte de Twitter de l’exconsellera, ahir ■

Amnistia Internacional (AI) va
tornar a demanar ahir la “lli-
bertat immediata i incondicio-
nal” dels líders independentis-
tes Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart, coincidint amb el tercer
aniversari del seu empresona-
ment, condemnats per sedició
pel seu lideratge en manifesta-
cions a favor de votar sobre el
procés d’independència de
Catalunya.

En un comunicat, AI denun-
cia que és “una situació d’in-
justícia” que l’expresident de

l’ANC Jordi Sànchez i el presi-
dent d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, portin “més de mil
dies entre reixes apartats de
les seves famílies”. Amnistia
Internacional, que ha demanat
diverses vegades que els dos
líders socials independentis-
tes siguin alliberats, considera
que tots dos van exercir “els
seus drets a la llibertat de re-
unió pacífica i d’expressió”.
Amnistia, que demana que el
Constitucional impulsi una
“ràpida resolució” del recurs

d’empara interposat per
Sànchez i Cuixart, instant a
l’anul·lació de la condemna
del Suprem.

El secretari general de
JxCat, Jordi Sànchez, va instar
el govern espanyol a “escoltar”
Amnistia “quan reclama la
nostra llibertat”. I el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, va
sol·licitar la llibertat “immedia-
ta i incondicional” de tots dos.
Òmnium va recordar que és la
vuitena vegada que Amnistia
reclama la llibertat dels Jordis.

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

Amnistia torna a reclamar la llibertat dels Jordis
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Gràcies a tothom.
Mantenim el bri de
llibertat. Ara el
Tribunal Suprem ho
ha de resoldre”
Dolors Bassa
EXCONSELLERA D’AFERS SOCIALS

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

Les frases

“Alegria immensa i a
la vegada molta
tristesa pels companys
de Lledoners”
Carme Forcadell
EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

El líder d’ERC al Parla-
ment, Sergi Sabrià, va ne-
gar ahir les acusacions del
cas Volhov, que volen es-
quitxar-los amb suposades
corrupteles de l’exconse-
ller i empresari Xavier
Vendrell. “Tot el que s’ha
dit o insinuat fins avui és
fals: no hi ha cap nou con-
cert a Educació, cap con-

curs de Salut va ser revo-
cat, no hi ha hagut cap can-
vi o regularització urbanís-
tica a Cabrera ni hi ha cap
relació contractual entre
els investigats i Treball i
Afers Socials vinculada
amb la pandèmia”, va enu-
merar. “Poden continuar
amb un degoteig de mun-
tatges i de gravacions il·le-
gals, que les desmuntarem
una per una”, va desafiar.
Tot i el seu dinar amb la
consellera de Salut, Alba
Vergés, Sabrià va negar
“cap relació” de Vendrell
amb el departament, ni cap
“influència” sobre el con-
curs a què aspirava una

unió d’empreses en què
participava. “Quan es pro-
dueix la trobada el concurs
està tombat i no hi ha cap
opció de res”, va concloure.

Entretant, amb el Con-
grés tancat al control del
govern aquesta setmana,
ahir el Senat va esdevenir
l’únic teatre de la fiscalitza-
ció i al ministre de l’Inte-
rior, Fernando Grande-
Marlaska, li va arribar per
boca de la senadora d’ERC
Mirella Cortès el clam de
protesta per l’operació Vol-
hov, amb la qual la Guàrdia
Civil abona una conspira-
ció independentista amb
l’ajut de Rússia i alhora ho-
menatja la División Azul
amb el nom triat. Cortès va
dir a Marlaska que ja n’hi ha
prou de repressió i que des-
titueixi el tinent coronel
Daniel Baena, i el ministre
li va respondre que no els
confongui amb el PP: “Des
de juny del 2018 no confon-
gui un govern amb un altre
govern, nosaltres ens cre-

iem l’estat de dret i la sepa-
ració de poders.”

Cortès no oblida que
Baena juga a ser Tácito i va
dir a Marlaska que “o s’en-
fronta a les clavegueres o
tàcitament les legitima”. El
ministre va reivindicar l’es-
panyola com “una de les
vint democràcies plenes”,

tot citant l’aval de HRW i
Amnistia, i va dir que des de
la separació de poders “és
difícil fer una valoració” de
l’acció feta pel jutjat núme-
ro 1 de Barcelona. “Ha dit
‘la seva Guàrdia Civil’. No.
Ni meva ni de ningú. És la
nostra Guàrdia Civil”, hi va
afegir. ■

a La senadora Cortès
insta Marlaska a fer
fora Baena i el ministre
es desmarca del PP

ERC nega cap
“influència” de
Vendrell a Salut

Ò. Palau / D. Portabella
BARCELONA / MADRID

Marlaska, ahir al Senat amb Cortès (ERC) al darrere ■ EFE

L’historiador Josep Lluís Alay,
cap de l’oficina de l’expresi-
dent Puigdemont, va denun-
ciar ahir la “confiscació injus-
tificada” dels seus telèfons
mòbils per part de la Guàrdia
Civil i emprendrà accions le-
gals contra “tan evident ex-
tralimitació”. En un comuni-
cat, Gonzalo Boye, advocat
d’Alay, expressa la seva “sor-
presa” per la confiscació dels
mòbils després de la seva de-
tenció la setmana passada en
el marc d’una operació con-
tra l’independentisme català,
perquè està sent investigant
per uns fets que “ja estan do-
cumentats”. Sosté que Alay
ha estat imputat per una fac-
tura de 4.250 euros que va
cobrar l’octubre de 2017 pels
seus “serveis professionals”
en el fòrum Crans Montana.

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

Alay denuncia
la confiscació
dels mòbils



EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE NOVEMBRE DEL 2020 | Nacional | 13

Òscar Palau
BARCELONA

l’assaig ‘Dona i poder’
(Ara Llibres) reivindica
feminitzar la política.
Què vol dir amb això?

Transformar els espais de poder
passa per l’entrada massiva de
les dones, tot i que això no vol
dir que, pel fet que n’hi hagi, per
art de màgia aquests espais can-
viïn. Parlo de feminitzar la polí-
tica perquè el canvi vindrà per
mitjà de les dones, però el ter-
me més acurat l’utilitza la Tània
Verge en l’epíleg, i és despatriar-
calitzar el poder: humanitzar-
lo, pacificar-lo... És canviar to-
tes les estructures que s’exer-
ceixen des de l’autoritat, la ten-
sió, la imposició de gènere; can-
viar rols i dinàmiques internes.

Assolits drets bàsics, són les
demandes 2.0 del feminisme?
Al llibre hi ha una cita de la Cap-
many el 1966, quan els drets
bàsics estaven coberts i podíem
fer moltes coses que havíem re-
clamat, però el sistema patriar-
cal es preguntava: “Si ja els hem
donat tot això! Què més volen?”
Doncs volem la igualtat real. A
cada petit avenç que ens han
anat concedint ens han volgut
fer creure que els drets estaven
assolits, però cada un genera un
impacte de gènere al moment. 
Tot ens ho van concedint amb
condicions, i al segle XXI estem
intentant eliminar-les. Volem
eliminar el cost d’aquests drets.

Aquest cost sosté que foragita
moltes dones de la política...
Estic convençuda que sí, per
exemple en l’àmbit local. Quan
són les reunions? Els dilluns a les
vuit del vespre? Només amb això
la participació política de les do-
nes es redueix a la meitat, per-
què la condició per participar-hi
és tenir un company molt corres-
ponsable, no tenir fills, o que si-
gui tan vocacional que la conci-
liació i la teva vida no tinguin
prou pes per fer-te enrere. Això
fa que només tinguem participa-

A

Jenn Díaz Escriptora i diputada d’ERC. Publica l’assaig ‘Dona i poder’

“Ara volem eliminar el cost
dels drets que hem assolit”
EXIGÈNCIA · “Les dones volem la igualtat real, cada petit avenç ens l’han anat concedint amb condicions” DEFENSA · “Les
inèrcies fan que als espais de poder només hi arribin uns quants; les quotes són a mitjà termini una intervenció que han de fer
les institucions” REPTE · “És el moment que els homes assumeixin la lluita com a pròpia, encara que els suposi perdre privilegis”

ció política algunes que ens ho
podem permetre, quan no hau-
ria de ser un luxe, i que moltes
dones es retirin abans d’arribar.

En el llibre ataca els “merito-
cràtics”. A qui es refereix?
Normalment són persones pri-
vilegiades, d’esferes socials al-
tes, que consideren que la igual-
tat d’oportunitats no cal perquè
han tingut una vida còmoda, ac-
cés a recursos, a informació, a
aprendre idiomes, a viatjar, a la
millor formació..., i que poden
demanar el mateix a tots. Al fi-
nal tenen uns mèrits alts i estan
demanant a gent que no té re-
cursos, que no pot estudiar idio-
mes ni tenir més formació, que
a casa té una situació de família
disfuncional, que per arribar
passa por perquè viu en un bar-
ri conflictiu..., que tingui els ma-
teixos mèrits que qui viu amb
totes les comoditats. I no té cap
mena de sentit.

Vostè defensa les quotes...
Com que la igualtat d’oportuni-
tats encara no existeix, i les

inèrcies fan que als espais de
poder només hi arribin uns
quants, les quotes són a mitjà
termini una intervenció que
han de fer les institucions per-
què això no es perpetuï fins a
l’infinit. I els meritocràtics que
es preparin, perquè quan hàgim
assolit la normalitat en les quo-
tes femenines començarem
amb les de la diversitat. Que
s’asseguin, perquè les quotes
han vingut per quedar-se.

Vostè també diu que cal reno-
var tota l’agenda política. Com?
Tota la vida s’ha hagut de compa-
tibilitzar feina amb criatures,
l’esfera pública amb la privada...
Per què fins ara això no ha estat
a l’agenda pública? Com és que
quan majoritàriament hi havia
senyors a les institucions ningú
es plantejava la reforma horària?
No és estrany que, en 40 anys de
democràcia, ningú s’hagi plante-
jat la corresponsabilitat, que la
maternitat penalitza, que hi ha
bretxa salarial, sostres de vidre.
Fins que les dones no entren als
espais de poder hi ha temes que

no es toquen; l’agenda pública es
renova a mesura que aquests es-
pais es transformen.

Algun lideratge femení respon
a la nova manera que reclama?
La Jacinda Ardern, de Nova Ze-
landa... Està exercint el poder
des d’un altre lloc i demostra
bons resultats. Moltes hem ne-
cessitat sempre que hi hagi re-
ferents, perquè si el camí l’has
d’obrir tu sola tindràs molts
dubtes, t’equivocaràs, hauràs
de retrocedir... Quan es generen
nous models de lideratge com el
d’Ardern és diferent. Al llibre
també parlo de l’Anna Serner,
presidenta de l’Acadèmia Sueca
de Cinema. Necessitem una bo-
na pràctica, que totes aquestes
dones, quan per fi arriben i vo-
len transformar aquests espais,
ens demostrin, a nosaltres i als
meritocràtics, que aquesta ma-
nera d’exercir política no sols
no resta, sinó que és beneficiosa
per a tothom. No és només una
qüestió de representació demo-
cràtica, que les dones hi hem de
ser, sinó que al final transfor-

mem els espais i les societats.

A Catalunya no hi ha hagut mai
una presidenta. Ens falta molt?
La primera presidenta de la Ge-
neralitat tindrà l’honor de ser la
primera, i la vergonya que no hi
hagi hagut cap presidenta fins
al segle XXI, i no parlo de quin
any perquè no m’atreveixo a po-
sar cap data, en un país que vo-
lem progressista, igualitari i on
volem un estat propi per fer-lo
diferent. Cada any estem més a
prop que l’anterior de tenir una
presidenta, però ara no la veig.

Molts partits han aprovat pro-
tocols contra l’assetjament se-
xual... i n’estan sortint casos.
Que arran de tenir protocols sur-
tin casos, ho interpreto de forma
positiva. Que les dones alcin la
veu i utilitzin canals formals i in-
formals per fer les denúncies, do-
nar-se suport, crear xarxa..., és
positiu. El que necessitem ara és
un protocol que funcioni, perquè
s’han d’anar modificant. Cada
cop que l’apliques i detectes algu-
na cosa que grinyola, cal revisar-
lo i reformar-lo, fins que en tro-
bem un d’impecable.

Quina actitud demana als ho-
mes davant els canvis que pro-
pugna? Hi troba resistències?
Els demanaria que escoltessin i
revisessin els privilegis que han
tingut tota la vida. Un problema
dels homes en política és que
ens escolten però no s’acaben
de creure que el que ens passa,
ens passa pel fet de ser dones.
Sobretot han d’escoltar i no re-
sistir-se al canvi. I si els fa bai-
xar llocs a la llista electoral, te-
nir menys càrrecs de responsa-
bilitat i menys llocs de represen-
tació potser és injust ara, però
és que són segles d’hegemonia!
És moment que els homes de la
nova democràcia assumeixin la
lluita com a pròpia encara que
els suposi perdre estatuts, privi-
legis i poder. És el que toca.

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

Diputada
de lletres
Nouvinguda a la
política a través
d’ERC, per qui
és diputada des
del gener del
2018, Jenn Díaz
(Barcelona,
1988) té una no-
table trajectòria
literària, amb
cinc novel·les.
Ara repeteix lli-
bre, però com a
assaig, sobre el
rol de la dona en
les esferes de
poder, ara que el
comença a co-
nèixer per dins.
Just per això no
li faria res repe-
tir, si bé, matisa,
no depèn d’ella.

La diputada i escriptora Jenn Díaz, la setmana passada a Barcelona ■ ORIOL DURAN
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186140-1234789QCONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GIMAR, S.L.

El Consejo de Administración de GIMAR, S.L., por acuerdo adoptado en su reunión del día 23 de
octubre de 2020, convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad
que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2020 a las 19.30 horas, en
el domicilio social, es decir en Badalona, Calle Jaume Ribó, nº 44-58, y a la que se podrá asistir
por videoconferencia mediante el programa Microsoft Teams, al que tienen acceso todos los so-
cios, con el siguiente Orden del Día:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Modificación de los Artículos 13 y siguientes de los estatutos para realizar convocatorias, Jun-
tas y reuniones del Consejo telemáticas.
3. Refundición de estatutos.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta o, si procede, designación
de interventores para ello.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita,
a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos sometidos a la aprobación de la
Junta General.
Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o ver-
balmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. El órgano de administración estará obligado a proporcionár-
selos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solici-
tada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los in-
tereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que
representen, al menos, el veinticinco por cien del capital social.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio,
su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en do-
cumento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere
en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en docu-
mento público, deberá ser especial para cada junta.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio re-
presentado.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta ten-
drá valor de revocación. Dicha representación debe ser presentada a la Junta con la identifica-
ción del nombre del socio y la persona en la que éste delega.
DERECHO DE ASISTENCIA
Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General, sin que sea necesaria la titularidad
de un número mínimo de participaciones.
En Badalona, a 23 de octubre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, Don Eze-
quiel Giró Amigó, y el Secretario del Consejo de Administración, Don Alex Rivière Giró

186140-1234790QCONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GIRNET INTERNACIONAL, S.L.

El Consejo de Administración de GIRNET INTERNACIONAL, S.L., por acuerdo adoptado en su
reunión del día 23 de octubre de 2020, convoca a los señores socios a la Junta General Extraor-
dinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2020
a las 18.30 horas, en el domicilio social, es decir en Badalona, Calle Jaume Ribó, nº 44-58, y a la
que se podrá asistir por videoconferencia mediante el programa Microsoft Teams, al que tienen
acceso todos los socios, con el siguiente Orden del Día:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Financiación del Consejo de Familia, con propuesta de aprobación del presupuesto del Conse-
jo de Familia para el año 2020 y para el año 2021.
3. Modificación del Artículo 28 de los estatutos, relativo a la limitación de contratar con socios y
familiares de los socios.
4. Modificación de los Artículos 13 y siguientes de los estatutos para realizar convocatorias, Jun-
tas y reuniones del Consejo telemáticas.
5. Refundición de estatutos.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, designación de
interventores para ello.
DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita,
a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos sometidos a la aprobación de la
Junta General.
Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o ver-
balmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. El órgano de administración estará obligado a proporcionár-
selos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solici-
tada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los in-
tereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que
representen, al menos, el veinticinco por cien del capital social.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio,
su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en do-
cumento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere
en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en docu-
mento público, deberá ser especial para cada junta.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio re-
presentado.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta ten-
drá valor de revocación. Dicha representación debe ser presentada a la Junta con la identifica-
ción del nombre del socio y la persona en la que éste delega.
DERECHO DE ASISTENCIA
Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General, sin que sea necesaria la titularidad
de un número mínimo de participaciones.
En Badalona, a 23 de octubre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, Don Eze-
quiel Giró Amigó, y el Secretario del Consejo de Administración, Don Alex Rivière Giró

166511-1234754Q

Ajuntament de
Moià  

ANUNCI
d’aprovació inicial de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA de
MOIÀ – CIRCUIT VERD (Expedient 1481/2020)
El Ple municipal, en la sessió de 16 de setembre de 2020, va aprovar inicialment la proposta de
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal que afecta El Circuit Verd, juntament amb
l’Estudi ambiental estratègic.
De conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i d’acord amb l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’a-
valuació ambiental de plans i programes, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de
45 dies, comptat des de l’endemà de la darrera publicació dels edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de premsa
periòdica i en el Tauler d’edictes de la web municipal www.moia.cat.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències munici-
pals situades a la pl. Sant Sebastià, 1 de Moià, perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin
pertinents, durant l’horari d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament www.moia.cat.
Queden suspeses durant el termini d’un any, prorrogable a dos, les aprovacions, autoritzacions i
llicències urbanístiques en l’àrea compresa pel Circuit Verd, quan les noves determinacions supo-
sin modificació del règim urbanístic vigent.
Simultàniament al tràmit d’exposició pública, es sol·licitarà informe als organismes afectats per
raó de les seves competències sectorials.
Alhora es donarà audiència als ajuntaments limítrofs amb el terme municipal de Moià i es posarà
en coneixement de les companyies subministradores de serveis.
Moià, 28 d’octubre de 2020
Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde de Moià

Ajuntament de 
Canet de Mar

Identificació de l’expedient:

1216/2020 3368  

Assumpte: Modificacions d’ordenances fis-
cals reguladores de tributs per l’exercici
2021 i següents

ANUNCI
En compliment del que disposa l’article 17
del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals (TRLHL), aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’a-
nuncia que el Ple de l’Ajuntament de Canet
de Mar, en sessió ordinària de 29 d’octubre
de 2020, va aprovar provisionalment, amb
efectes d’1 de gener de 2021, la modificació
de les ordenances fiscals números 5, 21, 22,
30, 31 i 38.

Els acords provisionals romandran exposats
al públic al Tauler d’edictes de l’Ajuntament
durant el termini de trenta dies hàbils, comp-
tats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província, durant el qual els qui hi tin-
guin un interès directe o resultin afectats en
els termes previstos a l’article 18 del TRLHL
podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament
aprovats.

Els anteriors acords provisionals consten pu-
blicats a efecte de la seva consulta al web
municipal (https://canetdemar.cat/seu_elec-
tronica).

Canet de Mar, en la data de signatura
electrònica.

Blanca Arbell Brugarola

Alcaldessa

135006-1234788Q

83
18

13
-1

23
48

31
Q

Ajuntament de
la Garriga

ANUNCI 

D’APROVACIÓ PROVISIONAL 

DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS

PREVISTES PER A L’EXERCICI

ECONÒMIC DEL 2021

En el Butlletí Oficial de la Província de Bar-

celona de data 4 de novembre de 2020, s’-

han publicat els anuncis d’exposició pública

dels acords d’aprovació provisional de modi-

ficació de les ordenances fiscals reguladores

de l’ordenança general de gestió, inspecció i

recaptació dels ingressos de dret públic mu-

nicipals, de l’impost sobre béns immobles,

de l’impost sobre vehicles de tracció mecàni-

ca, de l’impost sobre construccions, instal·la-

cions i obres, de l’impost sobre el valor dels

terrenys de naturalesa urbana, del recàrrec

d’IBI dels immobles d’ús residencial desocu-

pats amb caràcter permanent, de la taxa per

ocupació del subsol, sòl i volada de la via

pública, de la taxa per estacionament de

vehicles de tracció mecànica en les vies pú-

bliques municipals, de la taxa per la recolli-

da, tractament i eliminació d’escombraries i

altres residus sòlids, i de la taxa de clave-

gueram, per a l’exercici 2021.

L’alcaldessa presidenta

Ajuntament de 
Canet de Mar

Identificació de l’expedient:
3016/2020 3576  
Assumpte: Modificacions de les ordenan-
ces reguladores de preus públics per l’exer-
cici 2021 i següents

ANUNCI
En compliment del que disposen els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, s’anuncia que el Ple
de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió
ordinària de 29 d’octubre de 2020, va apro-
var inicialment la modificació de l’ordenança
reguladora del preu públic per serveis de
l’Escola bressol municipal i la derogació de
l’ordenança reguladora del preu públic per
serveis d’ajuda a domicili, amb entrada en
vigor l’1 de gener de 2021.
La qual cosa s’exposa al públic durant el ter-
mini de trenta dies hàbils, comptat des del
dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia, durant el qual els qui hi tinguin un in-
terès directe o resultin afectats podran exa-
minar l’expedient i presentar-hi les reclama-
cions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Els acords definitius en matèria de deroga-
ció, aprovació o modificació d’ordenances,
així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i entraran en vigor un cop trans-
corregut el termini previst en l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de
règim local.
Els anteriors acords inicials consten publi-
cats a efecte de la seva consulta a la seu
electrònica del web municipal https://canet-
demar.cat/seu_electronica.
Canet de Mar, en la data de signatura
electrònica.
Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa

135006-1234787Q

166511-1234755Q

Ajuntament de
Moià  

EDICTE
d’aprovació inicial del Pla especial desen-
volupador del Circuit Verd (expedient
259/2019)

El Ple municipal, en la sessió de 16 de se-
tembre de 2020, va aprovar inicialment el
Pla especial del Circuit Verd, que incorpora
les previsions recollides en l’Informe am-
biental estratègic emès per l’òrgan ambiental
i que desenvolupa la proposta de modifica-
ció del Pla d’ordenació urbanística municipal
que afecta El Circuit Verd aprovada en la
mateixa sessió.

De conformitat amb l’article 85.4 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’expe-
dient es sotmet a informació pública pel ter-
mini de 45 dies, comptat des de l’endemà de
la darrera publicació dels edictes en el But-
lletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya, en un diari de premsa periòdica i en el
Tauler d’edictes de la web municipal
www.moia.cat.

Durant aquest termini podrà ser examinat
per qualsevol interessat en les dependèn-
cies municipals situades a la pl. Sant Sebas-
tià, 1 de Moià, perquè s’hi formulin les al·le-
gacions que s’estimin pertinents, durant l’ho-
rari d’oficines. Així mateix, estarà a la dispo-
sició dels interessats a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament www.moia.cat.

Queden suspeses les aprovacions, autorit-
zacions i llicències urbanístiques en l’àrea
del Circuit Verd quan les noves determina-
cions suposin modificació del règim urbanís-
tic vigent en el sector del Circuit Verd.

Moià, 29 d’octubre de 2020

Dionís Guiteras i Rubio

L’alcalde

“Soc innocent del que em
pretenen acusar i ho de-
mostraré, n’estic segur.”
Amb aquesta rotunditat
va trencar ahir el silenci
l’exportaveu de Junts per
Catalunya al Parlament,
Eduard Pujol, que el seu
partit va suspendre de mi-
litància i va obligar a en-
tregar l’acta de diputat di-
lluns de la setmana passa-
da per acusacions d’asset-
jament sexual.

En un vídeo enregistrat
per ell mateix, Pujol asse-
gura que mai no ha abusat
de cap dona ni de ningú,
que l’assetjament és una
conducta que condemna i
sempre ha combatut i
anuncia accions legals
contra les persones que el
difamin: “Malgrat que nin-
gú no m’ha denunciat, he
posat el cas en mans de la
meva advocada perquè
iniciï les accions que calgui
contra tota persona que
m’acusi falsament.”

L’exdiputat lamenta
que l’hagin condemnat pú-

blicament abans d’escol-
tar-lo i afirma que se sent
“indefens”. “S’ha danyat la
meva imatge i s’ha fet mal
als meus, penso especial-
ment en la meva família”,
explica. “Qui m’acusa no-
més ho pot fer faltant a la
veritat, amb un interès es-
puri i per despit”, conti-
nua.

Pujol esmenta “perso-
nes” que aquests dies han

“aprofitat” la situació per
escriure articles a la prem-
sa “donant a entendre co-
ses que són completament
falses”.

“Si mai he discutit sem-
pre ho he fet amb profes-
sionals, siguin dones o ho-
mes indistintament, sen-
se que m’hagi aprofitat ni
de la relació jeràrquica, ni
de l’edat ni de la condició
de ningú”, puntualitza.

El cas va arribar a ore-
lles del secretari general
de JxCat, Jordi Sànchez,
durant un permís peniten-
ciari i l’endemà el va desti-
tuir de forma fulminant,
però la direcció de JxCat ja
tenia coneixement dels
“fets” des de feia vuit me-
sos, segons va informar
TV3, que va parlar d’alme-
nys tres víctimes de pre-
sumptes assetjaments. ■

Redacció
BARCELONA

Eduard Pujol nega les
acusacions d’assetjament
a L’exportaveu de JxCat anuncia accions legals contra tota persona que l’acusi
falsament a Se sent “indefens” i denuncia que l’han condemnat abans d’escoltar-lo

Eduard Pujol, en un moment de l’enregistrament del missatge ■ EL PUNT AVUI
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