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Transmissió

0,93
Dada anterior: 0,95

Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Llits d’UCINous contagis

1.690
Dada anterior: 3.334

L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

730
Dada anterior: 723

Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus
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Doblant els costos, multi-
plicant les hores de feina i
recorrent a la imaginació,
els governs locals han fet
un sobreesforç els darrers
mesos per garantir al mà-
xim la seguretat per als
membres de les meses i
els votants en les eleccions
del 14 de febrer, un cop
anunciada divendres la
decisió del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) que no se cele-
brin el 30 de maig.

Conscients que el risc
zero no existeix, tècnics i
regidors municipals, en
coordinació amb els res-
ponsables de Salut, Acció
Exterior, i Relacions Insti-
tucionals i Transparència
de la Generalitat, i del pla
territorial de protecció ci-
vil de Catalunya (Proci-
cat), han modificat el ma-
pa de col·legis electorals
del país per garantir al
màxim el compliment dels
protocols: distància entre
meses, espais grans i ven-
tilats, circuits d’entrada i
sortida, cues al carrer i
no a l’interior, desinfecció
constant i material de pro-
tecció per als membres de

les meses, entre d’altres.
Cada municipi, segons

els locals disponibles, el vo-
lum d’habitants i les seves
peculiaritats, ha buscat so-
lucions diferents, com es
recull en alguns exemples
en les pàgines següents.
Hotels que han tancat per
la pandèmia, pavellons, po-
liesportius i edificis histò-
rics i patrimonials o d’enti-

tats privades es converti-
ran aquell dia en col·legis
electorals. El 21 de desem-
bre del 2017 hi havia 2.680
locals electorals i fins ara
n’hi ha compatibilitzats
2.764, i el principal creixe-
ment es produeix a les ciu-
tats –un 40% a Barcelona–.
Als municipis de menys de
20.000 habitants, que són
el 80% del país, s’ha optat
sobretot pels canvis d’ubi-
cació, amb locals més am-
plis i evitant al màxim esco-
les, instituts i altres espais
amb afluència diària de po-
blació de risc. En bona me-
sura, per encabir-hi l’aug-

ment del nombre de meses
electorals, que passa de les
8.247 del 2017 a les 9.117
que hi haurà el 14-F. Per a
molts votants, això signi-
ficarà canviar el seu local
de referència i els ajunta-
ments destinen part dels
seus esforços econòmics a
informar-los amb cartells i
campanyes de bustiada.

Aplicació als mòbils
El govern està acabant de
treballar en una aplicació
de telèfon mòbil que els ciu-
tadans es podran descarre-
gar per conèixer en temps
real l’afluència de gent que
hi ha en cada col·legi i poder
escollir quin és el millor mo-
ment per anar a votar. Du-
rant els propers dies, tam-
bé es farà una auditoria de
seguretat i els consistoris
hauran d’omplir formu-
laris amb diversos indica-
dors per comprovar el ni-
vell de seguretat. El proto-
col es completarà amb si-
mulacres de tots els dispo-
sitius en un local electoral.

Els protocols sanitaris
establerts per la pandèmia
han provocat tots aquests
canvis, que tenen un cost
que s’afegeix al ja reglat
en concepte d’indemnitza-
cions i a partir d’un càlcul

en funció del volum de me-
ses electorals. Els consisto-
ris paguen d’entrada la re-
tribució als membres de les
meses –65 euros, amb un
complement d’entre 10 i
25 euros per als presidents
per la tasca del lliurament
del recompte–; el condicio-
nament dels locals; l’empa-
quetat i distribució dels im-
presos, les paperetes i els
sobres; el material d’escrip-
tori per a les meses electo-
rals; la seguretat addicio-
nal; les gratificacions del
personal col·laborador, i la
retribució dels represen-

tants de l’administració
per a l’obtenció de dades
i transmissió de resultats
–entre 129 i 186 euros–.
Unes despeses que, amb
l’increment del nombre de
col·legis electorals, també
s’han multiplicat. A més, el
decret 1489/2020 del 22
de desembre de normes
complementàries per a la
realització de les eleccions
al Parlament de Catalunya
del 2021, també estipula
les indemnitzacions als
ajuntaments pel compli-
ment de les mesures pre-
ventives del Procicat. Re-

ben una bestreta de 120 eu-
ros per mesa i/o local elec-
toral derivada de les despe-
ses de neteja i desinfecció,
senyalització –cartells in-
formatius, indicacions a
terra, etc.– i adequació dels
locals; una de 130 euros per
mesa pel subministrament
de material de protecció
als votants i als membres
de les meses –gel hidroalco-
hòlic, mascaretes de recan-
vi, etc.–, i una de 175 euros
per col·legi, a la qual s’afe-
giran entre 100 i 500 euros
segons el volum de meses,
per als 4.000 responsables

Imaginació i
més diners
al món local
pel 14-F

Jordi Alemany
BARCELONA

COST Més despesa municipal per l’augment del nombre de locals,
la neteja i el material, que el govern retornarà MESURA Sortegen
més suplents de meses per evitar que no es constitueixin ESPAIS
Hotels, edificis històrics i pavellons esdevindran locals electorals
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Es comprovaran
els protocols de
seguretat amb
simulacres

Ambient electoral el 21 de
desembre del 2017, al col·legi Llull
de Barcelona ■ DANI RÍOS / ARXIU
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L’APUNT

En defensa del
català a RTVE

JxCat, ERC i la CUP ja van avançar que els seus candi-
dats s’expressarien en català. Amb aquesta polèmica
es torna a obrir el fals debat que potser cal expressar-
se en castellà perquè els ciutadans de l’Estat espanyol
s’apropin a Catalunya i les seves reivindicacions. No
respectar una llengua oficial ni els treballadors de ca-
sa teva és un “A por ellos” lingüístic i colonitzador.Mayte Piulachs

Els treballadors d’informatius de RTVE-Catalunya han
fet un manifest on novament defensen la seva profes-
sionalitat (inqüestionable) i expressen el seu rebuig al
format i al presentador triats per la direcció per al de-
bat de les eleccions al Parlament de Catalunya d’ahir,
perquè, per primer cop, es volia fer exclusivament en
castellà en ser una emissió única d’àmbit estatal.

de seguretat sanitària, col-
laboradors i responsables
Covid dels ajuntaments.
Aquestes persones faran
formació prèvia per ajudar
els membres de les meses
a posar-se i a treure’s els
equips de protecció indivi-
dual (EPI). Molts consis-
toris s’han fet càrrec de
l’adquisició de la bata resis-
tent als líquids, la pantalla
facial i els guants homolo-
gats, material reservat per
a l’última franja de vot reco-
manada, destinada a per-
sones en quarantena i con-
tactes estrets.

Tot el dispositiu electo-
ral suposa uns 35 milions,
tot i que no està tancat. Als
consistoris els pertocaven
4,1 milions de bestretes,
però la setmana passada
ja es va anunciar que s’am-
pliava en 360.000 euros
més. La resta es desglossa
en 6,2 milions per a con-
tractació d’obres, serveis
i subministraments; 11,6
milions per a subvencions
als partits polítics, i 1,75
milions en dietes als jutges
de primera instància, als
jutges de pau, als secreta-
ris d’ajuntaments i al per-

sonal de l’administració.
I per implementar les me-
sures anti-Covid s’ha in-
crementat en 8 milions,
4,5 milions dels quals es-
tan destinats a la compra
de material de protecció.

Tot i que el Procicat no
estipula que les autoritats
controlin les cues per com-
provar-ne la correcta ubi-
cació, molts ajuntaments
hi destinen dispositius es-
pecials. A Sabadell, per
exemple, implantaran la
figura del gestor de cues
i contractaran específica-
ment 168 persones amb

aquesta finalitat, mentre
que a Terrassa confien
aquesta tasca a la Creu
Roja, aprofitant que ja te-
nen experiència en cri-
bratges massius.

La por entre els mem-
bres de les meses
–82.053– per un possible
contagi s’ha recollit en un
grup organitzat a les xar-
xes amb més de 4.300
membres, que han forma-
litzat una queixa al síndic
de greuges. Però s’espera
que hi hagi moltes més al-
legacions del que és habi-
tual a les juntes electorals

per deslliurar-se’n. Per
evitar que per falta de per-
sonal –nou persones entre
el president, els dos vocals
i els suplents– no es pu-
guin constituir les meses
el 14-F i impedir que les
juntes electorals hagin de
recórrer a qualsevol perso-
na de la franja de votació
recomanada als col·lectius
de risc que en aquell mo-
ment sigui al local, alguns
consistoris van ampliar
el sorteig a dues persones
més de reserva. A Terras-
sa, vist com anava el nom-
bre d’al·legacions i baixes,

ja es van repartir 233 noti-
ficacions a persones que
estaven en aquesta reser-
va i que no sortien a les llis-
tes públiques dels sortejos
de mesa.

Una feinada transver-
sal d’organització que el
director general de Parti-
cipació Ciutadana i Pro-
cessos Electorals de la Ge-
neralitat, Ismael Peña-Ló-
pez, definia en una piula-
da: “Si no us fieu de ningú,
fieu-vos almenys dels al-
caldes. Estan fent mera-
velles. Pregunteu-los què
han fet. I flipareu.” ■

No és fàcil organitzar unes
eleccions en una ciutat com
Barcelona, amb un cens que
supera el milió de votants.
No és fàcil preparar col·legis
electorals, i tot el que la in-
fraestructura d’uns comicis
comporta, encara que la de-
mocràcia ja estigui rodada
–“consolidada”, en diuen al-
guns–, i encara més si, als
problemes de logística habi-
tuals, s’hi afegeix ara la neces-
sitat de garantir uns espais
segurs per evitar el contagi de
la Covid-19.

D’entrada, les condicions
especials en què es duran a
terme les eleccions del 14 de
febrer obligaran a mobilitzar
a Barcelona centenars de per-
sones que faran la funció in-
sòlita de responsables de la
seguretat higiènica dels col·le-
gis electorals. Per a aquest
propòsit, l’Ajuntament va fer
una convocatòria pública per
buscar entre els seus treballa-
dors aquelles persones que de
manera voluntària volen tre-
ballar el dia de les eleccions
per exercir dues funcions: en
primer lloc, es necessita la fi-
gura del responsable de segu-
retat del col·legi i, en segon
lloc, la presència de diversos
assistents del responsable.

La normativa que ha fet
l’Ajuntament preveu que als
col·legis més petits, de dues o
tres meses, hi hagi només el
responsable, i que els assis-
tents s’incorporin als col·legis

electorals amb més meses,
fins a un total de cinc assis-
tents en aquells punts de vota-
ció on hi hagi entre quinze i
disset meses.

Tot i que el nom del càrrec
sembla una mica grandilo-
qüent, al col·legi electoral hi
continuarà manant el presi-
dent i serà davant d’aquesta
figura que el responsable de
seguretat s’haurà de presen-
tar i acreditar per posar-se a
les seves ordres. El respon-
sable i els seus ajudants par-

ticiparan aleshores en l’ade-
quació del local electoral per-
què compleixi els protocols de
seguretat dictats i, durant to-
ta la jornada electoral, es dedi-
caran a controlar que els vo-
tants respecten les mesures
bàsiques anti-Covid.

Això vol dir que els electors
de Barcelona ciutat no s’han
d’estranyar si el dia de les elec-
cions, mentre facin cua en es-
pera del moment de ficar el
vot a l’urna, se’ls acosta una
persona per indicar-los el lloc
on s’han de posar, per dema-
nar-los que es posin bé la mas-
careta i per garantir la neteja
de mans o que els votants no
es toquin entre si.

Una de les singularitats
d’aquestes eleccions seran els
col·legis electorals. En aques-
ta ocasió, serà molt recoma-
nable mirar bé l’adreça del
col·legi electoral i no anar-hi
d’esma com es fa habitual-
ment, perquè en molts casos
s’han canviat d’ubicació per
buscar espais més grans.
D’aquesta manera, s’han ha-
bilitat com a punts de votació
espais singulars com ara els
mercats de Sant Antoni, de la
Sagrada Família, de la Con-
cepció, del Ninot, d’Hosta-
francs, de Sants i de l’Abace-
ria. Tots constituiran un col-
legi electoral independent,
menys el de Sant Antoni, que
n’assumirà quatre.

L’Ajuntament de Barcelona
també ha mobilitzat la seva
infraestructura esportiva i ha
posat a disposició de les elec-
cions els 23 pavellons muni-
cipals de què disposa. Són es-
pais grans on és fàcil garantir
la distància de seguretat, que
és el principal objectiu buscat.

A Barcelona, obriran les
portes 365 col·legis electo-
rals, 94 més. El cens electoral
és d’1.099.268 votants, amb
una reducció de 23.721. No
s’ha estudiat si aquest des-
cens està relacionat amb l’in-
crement de la mortalitat mar-
cat per l’any de la Covid-19.
Aquestes xifres suposen una
mitjana de 570 votants per
col·legi electoral, 210 menys.
■ JORDI PANYELLA

Barcelona (Barcelonès)

Un exèrcit de voluntaris per
garantir la seguretat dels votants
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Els responsables de
seguretat controlaran
l’ús de mascaretes i
les distàncies
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Quatre canvis d’emplaçament i un
cas d’unificació de dues meses.
Aquestes són les principals varia-
cions que es trobaran els electors de
la capital de demarcació gironina i
que l’Ajuntament ja ha fet públiques
al web municipal, on cada ciutadà ja
pot consultar quin és el punt de vota-
ció que li toca. L’Ajuntament justifi-
ca el canvi d’alguns punts de votació
als barris perquè els espais tradicio-
nals de votació no complien les me-
sures de seguretat imposades. En
aquests casos s’han buscat espais
més grans, amb més accessos i que
es puguin ventilar bé, i les instal·la-
cions que responen més a aquestes
exigències són edificis com els pave-
llons de Fontajau, Vila-roja, Mont-
falgars, Palau 1 o l’Auditori Palau de
Congressos, on es reubicaran meses
d’aquests barris. A banda, l’Ajunta-
ment de Girona explica que està pre-
vist incrementar la neteja que es fa-
rà durant tot el dia de la votació, amb
material de protecció, com gel,
guants, EPI (que s’haurà d’utilitzar
en el tram horari de votació Covid).
A cada local electoral hi haurà un
responsable de seguretat sanitària.
Les cues s’hauran de fer al carrer, de
manera que entraran les persones
de manera regulada i ordenada guia-

des pel personal que gestionarà les
cues a l’exterior.

Al nord de la demarcació, a Figue-
res, també s’ha mogut la logística del
14-F en la mateixa línia, buscant es-
pais més grans en els casos en què
els habituals no complien els proto-
cols fixats pel Procicat. A la capital
de l’Alt Empordà les 36 meses elec-
torals s’han agrupat en 10 col·legis
electorals, quan en comicis ante-
riors n’hi havia 22. ■ E.C.

Menys punts de vot en escoles i
més pavellons posats a disposició

Girona (Gironès)

El pavelló de Girona-Fontajau ■ QUIM PUIG

Amb els hotels tancats per la
pandèmia, un dels municipis
més turístics del Maresme ha
donat nous usos als establi-
ments hotelers, com a mínim
per un dia. El 14 de febrer les
portes i els vestíbuls dels ho-
tels Amaika i Volga tornaran
a obrir per acollir les cinc me-
ses electorals que tindran ca-
dascun d’aquests nous col·le-
gis. L’alcaldessa de Calella,
Montserrat Candini, explica
que es va buscar aquesta al-
ternativa tan bon punt es va
recomanar als municipis
buscar altres espais que no
fossin els centres educatius
per garantir el retorn a les
aules amb garanties l’ende-
mà mateix dels comicis.

Així, els votants que fins
ara exercien el seu dret a vot
a l’escola Pia i a la biblioteca
hauran de fer cua a l’exterior
de l’hotel Amaika, i els que
anaven a l’escola Freta ho fa-
ran a les instal·lacions del
Volga. Només els qui tenen
com a seu electoral la fàbrica
Llobet i Guri mantindran el

seu lloc de votació, on hi hau-
rà les nou meses restants.
“Els vestíbuls són amplis i te-
nen grans finestrals per ga-
rantir la ventilació”, explica-
va l’alcaldessa, que insistia

que l’afluència de persones
fent cua serà a l’exterior. Se-
guint els protocols de la Jun-
ta Electoral Central, hi haurà
dos responsables de Covid
per cada seu electoral, per

orientar els ciutadans i per
garantir que es compleixen
les mesures de prevenció i
distància. L’Ajuntament
s’encarregarà de vetllar per-
què hi hagi aquest personal,

així com intensificarà la de-
sinfecció i la neteja dels es-
pais tant dies abans com
mentre se celebri la votació.
Pel que fa al nombre d’apode-
rats i interventors, seguint
les instruccions de la JEC,
també es restringirà l’accés a
dos interventors per partit i
un apoderat per cada cinc
taules. L’alcaldessa comenta
que es va optar per escollir els
dos edificis hotelers més pro-
pers a les escoles on els ciuta-
dans estan acostumats a
anar a votar i es va descartar
la possibilitat de concentrar-
ho tot a l’únic pavelló que hi
ha al municipi. L’entesa amb
el sector hoteler hi és des del
primer moment de la crisi sa-
nitària, quan es van utilitzar
hotels per acollir malalts de
Covid i descongestionar així
l’hospital. Encara avui, tal
com explica l’alcaldessa, l’ho-
tel Summer es manté per a
usos sanitaris i per poder fer
l’aïllament de malalts conta-
giats de coronavirus que no
estan greus. ■

Calella (Maresme)

Els hotels Amaika i Volga, tancats per la pandèmia, les noves seus

Les cues dels votants es faran a l’exterior i les meses seran als vestíbuls dels establiments ■ JUANMA RAMOS

El 40% dels votants de l’Hospitalet,
67.585 electors en total, hauran
d’estar atents al col·legi on han de
votar perquè serà diferent de l’habi-
tual. Les mesures de seguretat han
obligat a tancar 9 centres que no
permetien mantenir les distàncies
ni els fluxos de circulació i obrir-ne
19 de nous, per la qual cosa s’incre-
menta en 10 el nombre d’espais per
votar, fins a arribar a un total de 59.
S’habilitaran espais inèdits, com La
Farga, on s’instal·laran 13 meses, i
quatre poliesportius, que se sumen
al del Centre. També apareixen com
a novetat el centre Torre Barrina i la
sala superior del mercat de la Flori-
da, entre altres. A tots els districtes

hi haurà col·legis electorals nous.
“L’Ajuntament farà un esforç co-

municatiu perquè els canvis arribin
als electors”, explica el primer ti-
nent d’alcaldia, Fran Belver, que
precisa que el consistori enviarà car-
tes a tots els electors afectats pels
canvis i penjarà cartells a les comu-
nitats de veïns. El dispositiu munici-
pal pel 14-F preveu 300 persones,
entre les quals hi ha una coordinado-
ra de Covid, que estarà en contacte
amb els centres d’atenció primària
durant la jornada. El consistori ha
comprat material extra de protecció
per si el de Salut queda curt, i calcula
que aquestes eleccions els costaran
un 30% més que de costum. ■ R.M.B.

Canvi de col·legi per al 40% del cens

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

El poliesportiu Sergio Manzano serà un dels nous centres de votació el 14-F ■ ARXIU
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Vilaller, a l’Alta Ribagorça, és
el poble amb menys habi-
tants de la comarca menys
poblada de Catalunya. El 14-
F estan convocades a les ur-
nes unes 400 persones, però
part dels empadronats al po-
ble viuen fora i és possible
que hagin optat pel vot per
correu. Tot i això, l’alcaldes-
sa del municipi, Maria José
Erta, assegura que han co-
mençat a preparar-se per a la
jornada electoral. Ella matei-
xa s’ha ofert voluntària per
ser la responsable del proto-
col de Covid-19 durant la vo-
tació. Assegura que ho ha fet
“per no posar en perill a nin-
gú més”. La seva tasca con-
sistirà en vetllar perquè es
compleixin totes les mesures

sanitàries establertes.
El municipi té un sol col·le-

gi electoral, on votaran els
veïns del poble i els de l’enti-
tat municipal descentralit-
zada de Senet. La situació sa-
nitària ha propiciat el canvi
d’ubicació del centre de vota-
ció, que en convocatòries an-
teriors era a la sala de plens.
Aquest cop els veïns de Vila-
ller votaran al local social,
que té un aforament de 485
persones, amb entrada i sor-
tida diferenciades, i a més és
ampli i fàcilment ventilable.

En aquest local es consti-
tuirà una sola mesa. Hi haurà
dos vocals i un president.
L’alcaldessa manté que, tot i
que una de les persones que
han sortit escollides en el sor-

teig electoral forma part del
col·lectiu de risc i pensa recór-
rer-hi, no hi haurà cap proble-
ma per constituir la mesa el
14-F. La previsió és que la
gent acudeixi a votar de ma-
nera esglaonada i que no es
produeixin cues.

Maria José Erta assegura

que els preocupa la situació
sanitària, tot i que actual-
ment a Vilaller no hi ha cap
persona infectada i fins ara
només n’hi han hagut tres du-
rant tota la pandèmia. “No po-
dem abaixar la guàrdia per-
què volem prioritzar la salut
de les persones”, explica. No

descarta que pugui créixer
l’abstenció en un poble on la
participació és sovint eleva-
da, però garanteix que hi hau-
rà una desinfecció del local el
dia abans de les eleccions i
que durant tota la jornada es
faran neteges dels espais més
freqüentats. ■ M. MEMBRIVES

Vilaller (Alta Ribagorça)

Organitzats per garantir la
seguretat dels votants

El local social de Vilaller, amb capacitat per a 485 persones, és l’espai que farà de col·legi electoral el 14-F ■ EPA

No es pot dir que a Sant Jaume
de Llierca hi hagi desinterès per
les eleccions o pels assumptes
que els afecten més directa-
ment: en els anteriors comicis al
Parlament, hi va haver una par-
ticipació del 85,4%, sis punts su-
perior a la mitjana de Catalunya.
I és precisament aquí on hi ha
hagut la mobilització social més
important dels darrers anys a la
Garrotxa, en contra de la planta
de triatge d’escombraries que el
Consell Comarcal i la Generali-
tat volen construir-hi. No obs-
tant, amb vista al 14-F, l’entu-
siasme en aquest poble d’encara

no 900 habitants resulta més
aviat escàs, segons hem pogut
comprovar. En això no difereix
del que està passant a la resta
del país, resumit en sensació
d’incertesa i por. En el seu cas,
potser ben justificada, si tenim
en compte que els estralls de la
pandèmia darrerament estan
sent especialment durs en
aquesta comarca.

Els tres membres que hauran
d’estar a l’única mesa electoral
hi estan resignats, comenten a
la casa de la vila. En canvi –hi
afegeixen–, un veí a qui li ha to-
cat ser reserva va estar a punt de

no signar el justificant de rebut
de la convocatòria quan un em-
pleat municipal l’hi va dur a ca-
sa. “Entenc que hi hagi reticèn-
cies, és lògic”, deia la setmana
passada l’alcalde, Jordi Cargol.

Seguint les normes oficials i,
sobretot, el sentit comú, l’Ajun-
tament ha decidit canviar l’es-
pai habitual del col·legi electoral
(la sala de plens del consistori)
pel centre cívic. Tot i que la sala
municipal és prou gran, l’espai
polivalent que hi ha al centre cí-
vic, de prop de 300 metres qua-
drats, dona més joc per prendre
tota mena de precaucions. “És el
lloc cobert més gran de què dis-
posem”, diu Cargol. Fins ara el
consistori porta gastats uns
30.000 euros en despeses extra
provocades per la pandèmia i
compta haver de posar més di-
ners per equipar convenient-
ment la sala i la gent de la mesa
per evitar fins on sigui possible
els contagis. Com que les dimen-
sions ho permeten i hi ha dife-
rents accessos, els votants po-
dran mantenir una bona distàn-
cia entre ells, fins i tot a l’inte-
rior, i serà possible establir un
circuit que eviti als votants
creuar-se. D’altra banda, els lava-
bos es reservaran en exclusiva
per als membres de la mesa. “Fa-
rem tot el que sigui a les nostres
mans, però hem d’assumir que el
risc zero no existeix”, vol deixar
clar l’alcalde, a parer del qual
s’haurien de permetre solucions
més imaginatives, com ara tras-
lladar l’urna a diferents punts del
municipi per evitar que els veïns
es desplacin. ■ R. ESTÉBAN

L’única mesa, a l’espai cobert
més ampli del poble

Sant Jaume de Llierca (Garrotxa)

La sala polivalent del centre cívic, on s’instal·larà el col·legi electoral ■ R.E.
Un brot de Covid-19 detectat després de Nadal
va obligar a fer quarantena a la meitat dels 500
veïns de Paüls. “En un poble petit, el virus s’es-
campa ràpidament, però la part bona és que es
pot controlar abans”, indica Pere Sanmartí, el
secretari municipal de l’Ajuntament. Per evitar
que les votacions del 14-F puguin ser un focus de
descontrol del virus, l’Ajuntament ha pres me-
sures. S’incentiva el vot per correu per evitar
desplaçaments, “sobretot que la gent gran s’ho
pugui estalviar”, diu el secretari, i s’ha canviat el
local de votació. “Es votarà al casal en lloc de l’es-
cola perquè és més gran i permet una ventilació
millor”, diu. A més, la higienització també podrà
ser més profunda, sense dependre de l’entrada
dels alumnes l’endemà. Malgrat que “no sol ha-
ver-hi aglomeracions per votar”, s’ha previst un
circuit d’entrada i sortida al casal per evitar el
contacte social. L’Ajuntament ha comprat lots
de mascaretes FFP2, guants, pantalles facials i
bates de protecció per als tres membres de la me-
sa electoral. Cap dels escollits ha presentat al·le-
gacions per evitar ser a la mesa. ■ M. ROVIRA

Paüls (Baix Ebre)

Molta protecció i cap
excusat de ser a la mesa

Per precaució s’ha descartat votar a l’escola ■ ACN
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L’Ajuntament de Terrassa ha
decidit fer un pas més enllà i am-
pliar algunes de les recomana-
cions sanitàries dels protocols
establerts pel govern de la Gene-
ralitat. Per exemple, ha dema-
nat la col·laboració de la Creu
Roja, “aprofitant la seva expe-
riència en cribratges massius”,
segons va dir el tinent d’alcalde
de l’àrea de Serveis Generals i
Govern Obert, Isaac Albert.
S’encarregaran de la gestió dels
espais exteriors, controlant que
les cues es facin seguint les dis-
tàncies de seguretat i utilitzant
la mascareta, i comprovaran
que els electors siguin en el col-
legi electoral que els pertoca.
Una altra mesura que va més en-
llà és el desdoblament no només
del nombre de meses que tenen
més de 900 electors, sinó també
del de les de 850 electors. A més,
a banda de ser un dels primers

municipis que va fer el sorteig,
també es va optar d’entrada per
escollir fins a quatre suplents
per cada un dels 795 membres
de les meses, per agilitzar la seva
constitució el 14-F si algú no es
presenta. En total hi haurà 21
meses més que en altres comi-
cis, fins a arribar a 265 en total.
El 25 de gener ja s’havien enviat
el 50% de les notificacions.

El desplegament fa temps que
s’està preparant i ha suposat un
gran esforç per incorporar totes
les mesures i protocols a la ter-
cera ciutat més poblada de Cata-
lunya, ja que ha significat que
“una de cada tres persones” can-
viï de local electoral. El consisto-
ri ho ha aprofitat, però, per ac-
tualitzar el mapa electoral in-
corporant molts locals per a fu-
turs comicis i fent-ne desaparèi-
xer d’altres. Es passarà de 46 a
60 locals, dels quals 41 es man-

tenen i 19 s’incorporaran per
primera vegada. Quatre
d’aquests nous ho són només
per a aquesta ocasió: l’edifici
modernista de la Masia Freixa,
el recinte Firal, la Sala Muncu-
nill i el Vapor Universitari. Per-
què la gent tingui constància
dels canvis s’enganxaran car-
tells a les comunitats veïnals i es
faran bustiades a les seccions
censals amb canvis de col·legis
electorals.

El cost també s’ha incremen-
tat, passant de 115.000 euros a
un d’estimat de 250.000 euros. I
hi haurà 108 responsables de
l’administració vetllant perquè
es compleixin totes les mesures.
Segons va explicar Albert, el
consistori ja té fa dies tot el ma-
terial sanitari necessari per re-
partir: mascaretes, guants, gel
hidroalcohòlic i els equips de
protecció individual. ■ J. ALEMANY

Ajuda de la Creu Roja per gestionar les cues

Terrassa (Vallès Occidental)

L’emblemàtica Masia Freixa s’adequarà excepcionalment aquest 14-F com a espai electoral ■ J. ALEMANY
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, quan va re-
bre al desembre les indicacions del Procicat, va
decidir concentrar les nou meses en un únic es-
pai, més gran, de fàcil accés i aparcament. L’opo-
sició també hi va estar d’acord i es va optar pel
Pavelló Polivalent, situat al polígon industrial.
L’alcalde, Robert Mundet, explica que ja han fet
la distribució d’entrades i sortides “seguint el
sistema de les terminals dels aeroports”. Dins el
pavelló, indicaran amb cartells les taules que
corresponen als cinc col·legis electorals. Per l’al-
calde, concentrar-ho en un únic espai “és més se-
gur i també més còmode” a l’hora de gestionar
els possibles problemes. Altres municipis també
han optat per aquesta solució. És el cas de l’Esca-
la, a l’Alt Empordà, on els tres col·legis electorals
habituals es reagruparan en un de sol, al pavelló.
En els comicis anteriors les 10 meses del munici-
pi es repartien entre l’institut El Padró, la Llar de
Jubilats i el CER (Centre Esportiu i Recreatiu).
De fet, fonts de l’Ajuntament expliquen que el re-
agrupament d’aquests col·legis –en espais relati-
vament petits– ja s’havia arribat a plantejar
abans de la pandèmia i ara es farà amb més raó. A
Palamós, al Baix Empordà, tot i les crítiques de
l’oposició, han prevalgut criteris de seguretat i
centralitzen les meses a la Nau dels 50 Metres
per atendre aspectes com la desinfecció i distri-
buir la població. ■ G. BUSQUETS / E. CARRERA / J. TRILLAS

Cassà de la Selva (Gironès)

Centralitzat en un
únic espai

El pavelló polivalent de Cassà de la Selva

L’Ajuntament de Tarragona
habilitarà fins a 42 col·legis
electorals amb vista al 14-F,
de què 14 són nous, per re-
duir aglomeracions i espon-
jar la massa de votants. La re-
estructuració farà també
que alguns dels espais habi-
tuals s’hagin desestimat
aquest cop en considerar que
no garantien totes les condi-
cions de seguretat que fixa el
Procicat: accessos amplis
per poder fer cues diverses,
diferenciació entre l’entrada
i la sortida de les sales de vo-

tació i ventilació suficient.
L’Ajuntament ja ha habilitat
un web específic perquè
l’electorat pugui consultar el
cens i la mesa on li toca anar,
amb el mapa corresponent.
En total, hi haurà 159 meses
electorals a la ciutat, que mo-
bilitzaran, doncs, comptant
uns 9 membres per cadascu-
na, suplents inclosos, unes
1.400 persones, a què cal afe-
gir els apoderats dels partits,
interventors i funcionaris
que hauran de participar in
situ en el procés electoral.

Per facilitar la seva mobili-
tat i la dels votants, en espe-
cial per anar i tornar dels col-
legis nous, l’Empresa Muni-
cipal de Transports Públics
(EMT) habilitarà un servei

especial d’autobusos llança-
dora gratuïts durant tota la
jornada. Els busos, així, cir-
cularan fins al palau d’es-
ports de Campclar i els pave-
llons del Serrallo, Sant Pere i

Sant Pau i el Club Gimnàstic.
Fins i tot, un cop finalitzat
l’horari de pas, un bus ro-
mandrà en aquests espais
per recollir els membres de
les meses, si ho requereixen.

L’Ajuntament, que desti-
narà un responsable de segu-
retat a cada col·legi per vet-
llar que es compleixin les me-
sures, ja ha convocat tots els
ciutadans triats per a les me-
ses a una reunió telemàtica
informativa per instruir-los,
i s’ha compromès a fer-los
tests d’antígens a tots, amb
un cost d’uns 40.000 euros.
Igualment, facilitarà l’adqui-
sició dels equips de protecció
individual fixats pel govern i fa-
rà la neteja i desinfecció dels lo-
cals abans, durant i l’endemà
dels comicis. ■ Ò.P.J.

Tarragona (Tarragonès)

Busos llançadora per anar
als nous col·legis electorals

Tarragona tindrà busos llançadora gratuïts per anar a votar ■ M.M. / ARXIU
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“La república no és una
qüestió de retòrica, sinó
de fets. I, per fer-la, cal
guanyar les eleccions.” Ai-
xí va respondre ahir el
candidat d’ERC, Pere Ara-
gonès, a la proposta de
Junts de proclamar la re-
pública en el cas que les
forces independentistes
guanyessin les eleccions,
en l’acte de campanya que
va tenir lloc al passeig de
Cúllar de Lloret de Mar.
En aquest mateix sentit,
uns minuts abans, la se-
cretària general d’ERC,
Marta Rovira, va declarar
per videoconferència des
de Suïssa: “La república
no es declara i ja està, sinó
que es construeix.”

El presidenciable re-
publicà va exposar que
l’objectiu principal del seu
partit és la reconstrucció

social i econòmica de Ca-
talunya a través de l’im-
puls de canvis de models
productius, com el del
sector turístic, amb el pas
“d’una economia carbo-
nitzada a una de sosteni-
ble”, i promovent una no-
va indústria agroalimen-
tària. Segons ell, allò que
han de dirimir els catalans
a les urnes és si aquesta
transformació de país, que
marcarà el futur dels pro-
pers anys, “la farà un
govern català en mans
d’ERC o un govern en
mans del 155, el d’Illa”.
“Només ERC és capaç de
liderar una transformació
d’aquesta envergadura i
de conduir Catalunya cap
a la independència”, va as-
segurar Aragonès.

En el seu discurs, el can-
didat d’ERC va carregar
contra el plantejament
dels socialistes de traslla-
dar la seu del Senat a Bar-

celona, que va qualificar
de “proposta rovellada”.
“El conflicte polític només
es pot resoldre votant en
referèndum a favor de la
independència i d’anar
cap a la república”, va sub-
ratllar. Per la seva banda,
la candidata d’ERC a les
comarques gironines, Te-
resa Jordà, que també va
participar en l’acte de Llo-
ret, es va referir en més
d’una ocasió als 90 anys
d’història que acumula
ERC i a la tradició que
aquest aniversari dona a
la marca. “Fa nou dècades
que estem al servei de la
ciutadania sota els valors
republicans. No som fills
de l’1-O; fa molts anys que
treballem”, va raonar.

La secretària general
d’ERC va reconèixer que
a partir del 3-O el movi-
ment independentista va
perdre el lideratge polític
i que des d’aleshores té

pendent recuperar la uni-
tat i la confiança. “El mo-
viment independentista
té pendent treballar les fe-
bleses, i per guanyar hem
de millorar aquests aspec-
tes. Només treballant po-
dem fer-ho; treballar no
ens espanta. I governar és
una manera de treballar”,
va assegurar. ■

Núria Astorch Flavià
LLORET DE MAR

ERC defensa que
la república es
crea, no es declara
a Aragonès i Rovira descarten la via de la declaració
unilateral d’independència proposada dissabte per Junts

“Cal decidir si la
transformació del país
la lidera un govern
d’ERC o un govern
en mans del 155”
Pere Aragonès
CANDIDAT D’ERC A LA PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

Aragonès, ahir a Lloret de Mar, amb la imatge de Junqueras i Rovira de fons ■ LLUÍS ROMERO

“Fa nou dècades que
estem al servei de la
ciutadania. No som
fills de l’1-O; fa anys
que treballem”
Teresa Jordà
CAP DE LLISTA D’ERC A LES
COMARQUES GIRONINES

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

Les frases

La CUP va respondre ahir
a l’anunci de JxCat “d’acti-
var” la declaració unilate-
ral d’independència del
2017 si l’independentis-
me obté la majoria assegu-
rant que la plena sobirania
no s’assolirà “només aixe-
cant la DUI”. En una roda
de premsa a Artesa de Llei-
da, el cap de llista de la can-
didatura per Lleida, Pau
Juvillà, va remarcar que
cal “molta més força” per

donar un nou impuls al
procés. Juvillà també va
demanar un pla “concret,
realista” i que es faci “amb
molta més gent”. A més,
Juvillà va defensar que és
“prematur” parlar de nou

govern, ja que cal parlar de
“què es vol fer”.

Juvillà va assegurar que
la CUP “sempre” serà al
costat dels avenços nacio-
nals i socials, però va re-
cordar que s’ha de treba-

llar no només al Parla-
ment, sinó amb “tots els
altres agents” perquè hi
hagi “una força significati-
va” per impulsar iniciati-
ves com ara la DUI. Tam-
bé, responent a JxCat, va
indicar que encara és aviat
per parlar d’un executiu
de coalició independentis-
ta i va afegir-hi que caldrà
parlar també de com asso-
lir “objectius en l’àmbit so-
cial”.

La candidatura de la
CUP i Guanyem va fer ahir
una campanya coral, ja
que en l’acte del matí, amb
propostes per reforçar la
pagesia, hi va participar
Juvillà; en el de la tarda,
sobre feminisme, entre
d’altres, la cap de llista per
Tarragona, Laia Estrada, i
en el debat de Ràdio Tele-
visió Espanyola, Carles
Riera. La militància de la
CUP havia demanat que la
campanya no se centrés
en la persona de la cap de
llista, Dolors Sabater. ■

a Dia de campanya
coral dels
anticapitalistes, 
sense la cap de llista

La CUP reclama a JxCat
que sigui més realista

J.R.
LLEIDA

Llach, a Verges, al costat dels candidats Montserrat Vinyets,
Dani Cornellà i Ignasi Sabater ■ ACN

L’exdiputat de la coalició
Junts pel Sí –formada per
CDC i ERC l’any 2015– com a
independent, el cantautor
Lluís Llach, va fer públic ahir
que dona suport a la candida-
tura de la CUP pel 14 de fe-
brer. Llach va participar en un
míting de la CUP a Verges, el
seu poble, al costat del cap de
llista, Dani Cornellà, i de l’al-
calde, Ignasi Sabater. El can-
tautor, que va deixar la políti-
ca amb les eleccions del 21-D,
tot i que lidera les comissions
del Debat Constituent, va as-
segurar que dona suport a la
CUP perquè “vivim en mo-
ment de pandèmia absoluta
que va més enllà de la sanità-
ria”: “Soc aquí perquè sé que
la sanitat pública és un dels
objectius de la gent a qui do-
no suport.”

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

Suport de
l’ex-Junts pel Sí
Lluís Llach

Casado (PP) veu el
PSC “col·laborador
necessari” d’ERC i
JxCat per Sánchez
El president del PP, Pablo Ca-
sado, va afirmar ahir que el
PSC és “indissociable del pro-
cés” i “col·laborador necessa-
ri” d’ERC i JxCat, ja que el seu
objectiu és que els indepen-
dentistes no retirin el seu “su-
port” al president del govern
espanyol, Pedro Sánchez. Ca-
sado va intervenir ahir en un
acte al costat del candidat del
PPC a la Generalitat, Alejan-
dro Fernández; l’alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, i altres alcaldes popu-
lars com ara l’amfitrió, Xavier
García Albiol. ■ REDACCIÓ
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“L’única alternativa real,
possible”, a un pacte inde-
pendentista és un “govern
d’esquerres”, i els comuns
són els únics que ho poden
garantir. La candidata de
Catalunya En Comú-Po-
dem, Jéssica Albiach, i
l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, van coincidir
en l’acte virtual de campa-
nya d’ahir en l’argumenta-
ció que la fórmula actual
del govern català està “es-
gotada”, però que qualse-
vol altra opció implica que
el seu espai es faci fort a
les urnes. “Si obtenim un

bon resultat el 14-F, farem
possible el canvi que Cata-
lunya mereix, tindrem un
pacte d’esquerres al go-
vern de la Generalitat”,
proclamava Albiach, que
està “convençuda” de po-
der repetir al país la coope-
ració que de facto ja man-

tenen amb els socialistes
i ERC en les línies polí-
tiques mestres tant a l’Es-
tat com a l’Ajuntament de
Barcelona, on les tres for-
ces han acordat els últims
pressupostos aprovats.

“Ara s’exclouen els uns
als altres, però això no és

veritat: si tenim força,
aquests vets encreuats es
poden superar”, es vanta-
va Colau, que lamentava
que els dos partits facin
una campanya “ancorada
exclusivament en clau na-
cional”. Segons ella, el go-
vern d’ara és “incapaç” de
liderar cap sortida a la cri-
si múltiple causada per la
Covid-19, però també avi-
sa que per trencar la situa-
ció de “bloqueig” no serà
important qui guanya en
vots, sinó “qui té la capaci-
tat de diàleg” per generar
pactes amplis i formar un
executiu “sòlid”.

Albiach reivindicava
que la seva formació està
“preparada” per governar,
i es promovia per fer-ho
per canviar les maneres i
“deixar enrere la confron-
tació i apostar per nego-
ciació i diàleg”, tot i que no
feia cap referència, això sí,
ni a l’amnistia, ni a la mo-
narquia ni a l’autodeter-
minació. Mantenint el dis-
curs equidistant, la candi-
data lamentava que el PSC
“jugui a despistar”, perquè
va “a la caça” del vot de Cs,
i alhora criticava ERC per
la insistència en una “fór-
mula que ha fracassat”, la
del “desgovern de Junts
per Catalunya”, un partit
que presentava com una
“dreta independentista
que té una deriva cada ve-
gada més trumpista”.

També van intervenir
en l’acte la cap de llista a
Girona, Rosa Lluch, que
instava a recuperar l’escó
a la demarcació per poder
“ser decisius”, i el número
2 a Barcelona, Joan Carles
Gallego, que va lamentar
els “anys perduts” pel go-
vern per fer, per exemple,
política industrial, i convi-
dava a comparar l’acció de
la ministra Yolanda Díaz
amb la del conseller de Tre-
ball, Chakir el Homrani. ■

Els comuns afirmen
que si són forts hi
haurà nou tripartit
a Es vanten d’haver eliminat vets encreuats entre el PSC i ERC al
Congrés i a Barcelona a Albiach veu “deriva trumpista” a JxCat

Òscar Palau
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

“La gent d’esquerres
no entendria que, per
la incapacitat d’arribar
a acords, es repetís el
desgovern de JxCat”

Jéssica Albiach
CANDIDATA D’EN COMÚ PODEM

Albiach, durant el míting virtual d’En Comú Podem, ahir al migdia ■ E.F. / EFE

“Alguns que avui es
veten entre si han
deixat de mirar a les
dretes respectives
perquè nosaltres
teníem força”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

Illa ven gestió i acusa
l’independentisme
de “debilitar” el país

PSC

El candidat del PSC, Salvador
Illa, va criticar ahir els indepen-
dentistes perquè “no han
aconseguit un Estat però sí
debilitar Catalunya”. En un mí-
ting a Barcelona amb la presi-
denta del Congrés, Meritxell
Batet, l’exministre oferia “ges-
tió” en lloc de “perseguir mi-
ratges”, i va lamentar que Ca-
talunya hagi perdut prestigi, in-
versions i posicions “als ràn-
quings de gestió i excel·lència”.

Segons ell, és pels “conflictes
estèrils” que Barcelona no és
la seu de l’Agència Europea del
Medicament. Illa, que defensa-
ria els cossos de seguretat, va
dir que hi ha partits que “se
senten còmodes” en la situa-
ció actual i “gaudeixen de la di-
visió perquè els va bé quan a
Catalunya li va malament”.
“Nosaltres som l’esperança, el
canvi és possible si ens unim”,
va cloure. ■ REDACCIÓ

Salvador Illa en l’acte d’ahir del PSC a Barcelona ■ ACN

La presidenta de Cs, Inés Arri-
madas, va prometre ahir que,
si governen, abaixaran el tram
autonòmic de l’IRPF i elimina-
ran l’impost de successions.
Després d’una executiva esta-
tal a Barcelona, Arrimadas va
proposar també llars d’infants
gratuïtes fins als 3 anys i ajuts
per fill a les famílies “que no
arriben a final de mes”, a més
de promoure ajuts directes de
fins al 75% dels ingressos per
als empresaris afectats per

Arrimadas demana “no
regalar el vot” al PSC

CIUTADANS

les restriccions de la Covid.
Per finançar-ho tot plegat, Cs
faria una auditoria per detec-
tar la despesa “supèrflua” de-
rivada del procés. Arrimadas
va demanar “mobilització” per
posar fi a l’independentisme
en el govern, cosa que no pas-
sa, en al·lusió al PSC, per “re-
galar el vot als qui et dema-
nen el vot en castellà als bar-
ris i després el lliuren amb un
llacet als independentistes”.
■ REDACCIÓ



Junts va arremetre dura-
ment contra el candidat
del PSC, Salvador Illa, no
pas perquè es disputin el
mateix electorat sinó per
barrar qualsevol intent de
suport que ERC pugui es-
tablir amb els socialistes
per formar govern, una de
les opcions que Junts con-
sidera prou factible si el
14-F surten els números.
La presidenciable de
JxCat, Laura Borràs, creu
que Illa és com “la devolu-
ció d’un producte defec-
tuós”, que torna a Catalu-
nya com a “quota del
PSOE”. “Salveu-nos
d’aquest Salvador!”, va
ironitzar.

En la seva intervenció,
Borràs es va referir a
aquest efecte del candidat
del PSC en la campanya

com el “defecte Illa”: “No
resol res del que hauria
d’haver resolt; ens fan la
devolució d’un producte
defectuós”, va ironitzar.
Borràs va destacar que Illa
se’n va anar al Ministeri de
Sanitat com a “quota del
PSC” al govern de Pedro
Sánchez i torna a Catalu-
nya com a “quota del
PSOE” en la candidatura
dels socialistes catalans a
les eleccions autonòmi-
ques del 14-F. “Segura-
ment se’l treuen de sobre
per incompetent”, va
aventurar Borràs sobre la
seva sortida del ministeri.

Després que la candida-
ta expliqués el dia abans el
seu full de ruta per avan-
çar en el procés d’indepen-
dència i que, de moment,
no hagi trobat suport en-
tre els socis independen-
tistes, Borràs va defensar
que la independència “no

és un capritx, sinó una ne-
cessitat”, perquè Catalu-
nya deixi de ser “una auto-
nomia a l’UCI amb mal
pronòstic” i pugui dispo-
sar de totes les eines per
gestionar reptes com la
pandèmia de la Covid-19.

El cap de llista Carles
Puigdemont també es va
afegir a la crítica contra el
PSC i va contrastar la “sol-
vència” de Tremosa, can-
didat per Lleida, amb la
“incompetència acredita-
da” d’Illa en la seva etapa
de ministre de Sanitat. A
més, el líder de JxCat va
alertar que Illa “ve de la
cultura que primer ho ges-
tiona Espanya, després ho
reparteix i Catalunya sem-
pre surt perjudicada”. A la
tarda, Elsa Artadi també
va rebutjar qualsevol
acord amb els comuns,
com proposa ERC, per for-
mar govern. ■

Borràs arremet
contra Illa per
barrar el tripartit
a Junts compara “la solvència” dels seus consellers amb
la “incompetència” de l’exministre a Artadi rebutja la
proposta republicana de governar amb els comuns

Emma Ansola
BARCELONA

El conseller Ramon Tremosa, en l’acte d’ahir al matí a la Seu ■ JUNTS
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BELVEDERE SALOU, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta

General Ordinaria, a celebrar el próxi-

mo día 22 de marzo de 2021, en C/

Terrer, 7, Salou (Tarragona), a las

10:00 horas, en convocatoria única,

al objeto de tratar los siguientes

asuntos del

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y aprobación, si procede,

de las Cuentas Anuales, propuesta

de aplicación del resultado, así como

de la gestión del propio Consejo de

Administración, todo ello respecto al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre

de 2020.

2.- Lectura del informe de auditoría.

3- Autorización al Consejo de Admi-

nistración para que pueda proceder,

si así lo estima oportuno, durante el

plazo máximo de un año, tanto a la

adquisición de participaciones socia-

les, previa oferta a todos los socios,

hasta un máximo de 1.000 participa-

ciones por un precio de 900 euros ca-

da participación, así como a la poste-

rior amortización de las adquiridas

mediante una reducción de capital.

4.- Informe del Presidente del Conse-

jo de Administración relativo a la eje-

cución de la  planificación estratégica

de la sociedad. Análisis de la situa-

ción actual motivada por la pandemia

Covid-19. Posibilidad de venta de ac-

tivos en caso de que la situación eco-

nómico-financiera de la compañía lo

requiera.

5.- Designación de los socios como

Interventores para la aprobación del

acta de la reunión.

6.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el

domicilio social los documentos que

han de ser sometidos a la aprobación

de la Junta y obtener de la sociedad

su entrega o envío de forma inmedia-

ta y gratuita.

En Salou, a 12 de enero de 2021

El presidente del Consejo de Admi-

nistración, D. Eduard Farriol Batalla.

135023-1238234Q

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
de data 18 de gener de 2021, acordà  l’apro-
vació inicial del canvi d’ubicació del mercat
de venda no sedentària de Premià de Dalt.

D’acord amb el que estableix l’article 3 refe-
rent a la creació, modificació i extinció, que
s’ha de sotmetre al procediment previst a la
secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals (Decret 179/1995, de 13 de juny), s’ex-
posa l’expedient al públic per un termini de
TRENTA DIES hàbils a partir de l’endemà
de l’última publicació de l’anunci, en el But-
lletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) o en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC), per tal que els inte-
ressats puguin examinar-lo i presentar-hi les
al·legacions i/o reclamacions que considerin
oportunes. En el supòsit que no es presentin
al·legacions i/o reclamacions durant el termi-
ni esmentat, l’acord d’aprovació inicial s’en-
tendrà elevat a definitiu, sense la necessitat
de l’adopció d’un nou acord.

Així mateix, també es procedirà a publicar
l’anunci en un mitjà de comunicació escrita i
a l’e-Tauler.

La consulta del text íntegre del canvi d’ubi-
cació del mercat de venda no sedentària de
Premià de Dalt es podrà fer a través de l’e-
Tauler.

Premià de Dalt, 21 de gener de 2021

Josep Triadó i Bergés

Alcalde

Ajuntament de
Premià de Dalt
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Ajuntament de
Vilassar de Mar

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària

celebrada el dia 19 de gener de 2021, ha

adoptat l’acord que en la seva part expositiva

diu així:

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE

DE DIVISIÓ POLIGONAL DEL “P.A. CA-

RRER MANUEL ROCA-EL BARATO”.

Primer. Aprovar definitivament el Projecte de

divisió poligonal del “P.A. Carrer Manuel Ro-

ca-El Barato”, de la Modificació puntual del

Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del

carrer Manuel Roca, El Barato, al terme muni-

cipal de Vilassar de Mar, redactat per l’arqui-

tecte Xavier Alemany Vilches el juliol de 2020

i promogut per Margarita Lleonart Calafell,

Joan Roca Lleonart i Josep Roca Lleonart.

Segon. Publicar l’acord d’aprovació definitiva

de la divisió poligonal al Butlletí Oficial de la

Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

i en un diari dels de més difusió de la provín-

cia i per mitjans telemàtics a la web oficial de

l’Ajuntament, així com procedir a la notificació

individual als propietaris afectats.

Tercer. Trametre una còpia diligenciada del

document tècnic del projecte de divisió poli-

gonal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de

Barcelona.

Signat electrònicament
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Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta  

Ref.: 004-2021
Exp.: 2021/49

ANUNCI
Aprovació inicial del “Projecte tècnic executiu de condicionament, consolidació i estabilització
d’un talús malmès” situat en el Camí de la Salut, final del carrer Dr. Barri, costat riera (marge
dret), del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta”.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/23, de data 21 de gener, s’ha resolt el següent:

“PRIMER. RECUPERAR puntualment i per aquest acte les atribucions conferides a la Junta de
Govern Local.

SEGON. APROVAR inicialment el ‘Projecte tècnic executiu de condicionament, consolidació i es-
tabilització d’un talús malmès’ situat en el Camí de la Salut, final del carrer Dr. Barri, costat riera
(marge dret), del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta’, amb un pressupost d’execució per

contracta (PEC) que ascendeix a 37.125,20 € (IVA exclòs), corresponent a l’IVA al tipus del 21%

un import de 7.796,29 €, i un import total de 44.921,49 €.

TERCER. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant la seva inserció en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El
Punt Avui i en el tauler d’anuncis de la web municipal, per un termini de trenta dies, comptat des
de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC, el qual s’entendrà elevat a definitiu si no es
presenten al·legacions en aquest termini, l’aprovació definitiva del qual s’ha de publicar en el
BOP, en el DOGC, en un diari i en el tauler d’anuncis de la web municipal.”

Sant Iscle de Vallalta, en la data de la signatura electrònica (25/01/2021)
L’alcalde, Eduard Turon i Mainat

JxCat, ERC, ECP,
CUP i PDeCAT, en
català a RTVE

JxCat, ERC, En Comú Podem,
la CUP i el PDeCAT es van ex-
pressar en català en el debat
de candidats a la presidència
de la Generalitat de RTVE ce-
lebrat ahir. Els treballadors
d’informatius havien denun-
ciat en un manifest que la ca-
dena els havia exclòs de l’or-
ganització, posant un presen-
tador de fora de l’equip català,
i que es volia fer el debat ex-
clusivament en castellà, per
primer cop en unes eleccions
al Parlament, tot justificant
que seria una emissió d’àmbit
estatal. Després de la primera
al·locució en català, del candi-
dat d’ERC, el presentador va
insistir que seria bo que les in-
tervencions es fessin en cas-
tellà perquè se’ls “entengués
arreu”. El canal 24 Horas va
doblar les intervencions en
català, mentre que a La 1
s’emetien les originals. ■

La número dos del PDe-
CAT per Barcelona, Joana
Ortega, va acusar JxCat de
provocar una “manca de
respecte” a les institu-
cions i generar “frustra-
ció” amb les “mateixes
promeses” sobre la inde-
pendència: “Vostès servei-
xen per agitar, però no per
governar”, va assegurar
en un acte telemàtic sobre
el món rural. La candidata

hi va afegir que allò que va
començar el 9-N i va conti-
nuar l’1-O “no acabarà el
15 de febrer”, amb refe-
rència a la promesa de
JxCat “d’activar” la decla-
ració d’independència en
la primera sessió del Parla-
ment si l’independentis-
me supera el 50% dels vots
en les eleccions.

La número 2 per Barce-
lona també va presentar el
PDeCAT com el partit
“clau” per garantir una
baixada de taxes a les clas-
ses mitjanes, així com la
supressió de l’impost de
successions i patrimoni.
Ortega també va reclamar
“més fermesa” en les ocu-
pacions il·legals. ■

Redacció
BARCELONA

El PDeCAT acusa JxCat
de generar frustració
amb la independència

a El partit proposa
suprimir els impostos
de successions  
i de patrimoni
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 finals de desembre, Lo-
rena Roldán va estripar
el carnet de Ciutadans
per presentar-se com a

número 2 del PP per Barcelona.
De la formació taronja diu que
ha perdut les seves essències, i
del projecte liderat per Alejan-
dro Fernández, que és il·lusio-
nant. Derrotar “el govern sepa-
ratista” és la seva principal aspi-
ració.

Per què va deixar Ciutadans?
Per moltes raons. La direcció
estava prenent decisions amb
les quals no em sentia plena-
ment identificada. No digeria bé
l’acostament a Sánchez. En el
moment en què el procés es
trasllada al Congrés, s’ha de fer
una oposició ferma al sanchis-
me. I l’únic que ho està fent és el
PP.

Quina reacció va tenir Inés Arri-
madas quan li ho va comuni-
car?
Vam tenir una conversa cordial
i totes dues ens vam desitjar
sort.

El fet que el partit l’apartés
com a candidata de la Generali-
tat tampoc és senyal que la res-
pectés molt. No hi ha influït?
Més que a mi, a qui no es va res-
pectar és a la militància, que és
la que em va triar. Es va fer un
canvi de candidat sense tenir en
compte les primàries. Però jo
llavors vaig fer aquest pas al
costat per facilitar una coalició
constitucionalista, que no es va
fer. He sigut coherent amb les
meves conviccions. Jo no he
canviat.

A

Vostè al PP li havia recriminat
moltíssim la corrupció.
És veritat que he sigut molt crí-
tica amb una manera de fer po-
lítica que no era honesta amb la
ciutadania, al PP, al PSOE i a
Convergència. Però una de les
coses que més m’agraden del
PP en aquest sentit és la capaci-
tat d’autocrítica i d’aprendre de
l’experiència perquè no torni a
passar. Altres partits haurien
de prendre nota de la seva idea
de regeneració.

El PP no amaga que el seu idea-
ri és de dretes, cosa que sí que
fa Ciutadans. Amb això també
se sentirà més a gust?
L’eix dreta-esquerra el trobo del
passat. És d’una altra generació
política. No soc de posar-me eti-
quetes.

El 2017 el PP va rebre una pata-
cada històrica i va quedar com

a última força al Parlament.
Quines aspiracions té ara?
Ser decisius a Catalunya per po-
der posar seny i sentit comú.
Nosaltres el que volem és una
nova Catalunya que deixi enre-
re la divisió que ens ha portat el
procés i que se centri en els pro-
blemes del dia a dia dels cata-
lans. I això ho aconseguirem
amb un PP fort. Ja s’està par-
lant d’un altre govern separatis-
ta... Portem deu anys i no s’ha
aconseguit res de bo per a tots
els catalans. Parlo de tots els ca-
talans, no només del sector
constitucionalista sinó també
de l’independentista, al qual li
han fet moltes promeses però
cap s’ha complert. L’altra opció
de què es parla és el famós tri-
partit PSC, ERC i Comuns, amb
un senyor Illa que ens han por-
tat aquí com si fos la solució mà-
gica i el que és és la persona que
ha deixat Espanya liderant els

pitjors rànquings sanitaris de la
pandèmia. Aquí ja n’hem tingut
dos, de tripartits, i no van aca-
bar bé. Un tripartit on hi hagi
ERC tornarà a ser procés, pot-
ser li posaran un altre nom o el
disfressaran d’alguna manera,
però tornarà a ser procés. Els
catalans ens mereixem una al-
tra cosa. La millor fórmula per
iniciar una nova etapa a Catalu-
nya, necessària ara més que
mai, és sumar dins del constitu-
cionalisme. Perquè ja vam veu-
re què va passar el 2017: la vic-
tòria d’una força constituciona-
lista que no va poder fer govern.
Necessitem crear un projecte
dins del constitucionalisme que
sigui ampli, transversal i plural,
sumant veus que potser venim
de diferents sectors, com pot
ser l’Eva Parera o com puc ser jo
mateixa, però tots en una direc-
ció única, que és recuperar la
convivència a Catalunya.

Diu que els catalans es merei-
xen una altra cosa. Exactament
què?
Que pensin en ells i se centrin
en els seus problemes, que no
són fer la NASA catalana. El que
no pot ser és que en un moment
en què s’ho estan passant tan
malament vingui el govern de la
Generalitat i els asfixiï amb im-
postos. Si nosaltres governem
hi haurà una baixada generalit-
zada d’impostos. Els seus pro-
blemes són poder aixecar la per-
siana del seu negoci, que si es
troben malament hi hagi un llit
disponible als hospitals, escollir
lliurement l’escola on volen edu-
car els seus fills... o l’ocupació il-
legal d’habitatges, sis vegades
més alta que a la resta de comu-
nitats autònomes. Les nostres
propostes estan enfocades en la

recuperació sanitària, econòmi-
ca i de la concòrdia.

Continua posant d’exemple Ma-
drid com a model de gestió de
la pandèmia?
Hi ha comunitats autònomes
que han reaccionat millor, que
han tingut més plans de preven-
ció, que han pensat en conjugar
la salut amb l’economia, perquè
no hem de triar entre menjar o
respirar. I l’exemple és Madrid,
sí. Aquesta crisi ha posat de ma-
nifest la incapacitat del govern
separatista per gestionar. Quan
ja no sap per on tirar, la solució
sempre és tancar-ho tot, sense
escoltar els sectors afectats.

Aquesta alternativa al separa-
tisme des del constitucionalis-
me passaria per fer president
Salvador Illa, no?
Illa no vol fer govern amb altres
forces constitucionalistes sinó
amb ERC. Aquesta pel·lícula ja
l’hem vist. Sánchez va fer exac-
tament el mateix, també deia
que mai de la vida pactaria amb
ERC, i va fer tot el contrari. Si a
Illa li surten els números amb
ERC, no ens vindrà a buscar a
nosaltres. En tenim exemples
en molts municipis: Badalona i
Castelldefels, en què el PSC fins
i tot s’ha estimat més pactar
amb la CUP.

Confien pescar en la previsible
pèrdua de votants de Ciutadans?
Què els diria per seduir-los?

Número 2 de la candidatura del PP per Barcelona

SORPRESA · Fa un mes, Lorena Roldán va abandonar Ciutadans perquè ja no s’hi sentia
identificada ESPERANÇA · Confia en enfortir un PP que el 2017 va rebre una patacada històrica

“Ara més que mai
Catalunya ha d’obrir
una nova etapa”

Lorena Roldán

Maria Palau
BARCELONA Una carrera fulgurant

Lorena Roldán (Tarragona, 1981) va estudiar dret tot i que la seva autèntica
vocació era el periodisme. El va haver de descartar perquè a la Universitat
Rovira i Virgili llavors encara no es podia cursar la carrera i els seus pares
no es van poder permetre econòmicament que se n’anés a Barcelona. “Ai-
xí i tot, vaig aprendre a estimar el dret”, explica. Va treballar als serveis jurí-
dics de la Diputació de Tarragona fins just abans d’entrar en la política, el
2014, sense haver militat mai abans en cap partit. En poc temps, va anar
escalant posicions a Ciutadans. El 2015, ja era regidora de l’Ajuntament de
Tarragona, càrrec que només va ocupar quatre mesos perquè va fer el salt
al Parlament com a diputada de la seva demarcació. El 2018 va ser nome-
nada portaveu del partit al Senat. Però el seu idil·li amb la formació taronja
es va estroncar sobtadament quan la direcció la va descartar de candidata
a la Generalitat tot i que havia guanyat les primàries per ser-ho. Carlos
Carrizosa va ser proposat per l’executiva en el seu lloc. Roldán sempre ha
estat vista com una rèplica d’Inés Arrimadas, però pocs confiaven que po-
gués repetir el seu èxit. Albert Rivera, a qui considera el seu pare polític i es
desfà en elogis quan parla d’ell, la va escollir com a substituta seva per la
similitud dels seus estils agressius i fins i tot en l’aspecte.
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Nosaltres ens adrecem a tots els
catalans, no només als votants
d’un partit. El PP vol governar
per a tots els catalans, el nostre
programa no exclou ningú. Les
nostres propostes són bones
per a tots, tant si ets indepen-
dentista com constitucionalis-
ta. Abaixar impostos ajuda a
tothom, pensis com pensis. Una
de les majors errades que ha co-
mès el separatisme en aquests
deu anys ha estat obviar més de
la meitat dels catalans. No go-
vernar per a ells, no pensar en
ells, inclús menysprear-los.
Hem de tornar a aquella Catalu-
nya que era oberta, plural i tole-
rant. El projecte independentis-
ta és un projecte fallit. S’ha per-
dut temps, oportunitats, di-
ners. Prou.

Dos milions de votants inde-
pendentistes no és poca cosa.
Com creu que s’han de gestio-
nar, a part de les seves frustra-
cions, els seus desitjos?

Fent un projecte que il·lusioni a
tothom. És veritat que potser hi
ha molta gent que ha descon-
nectat del projecte d’una Espa-
nya unida. Se’ls ha de tornar a
seduir amb polítiques sinceres,
no amb idees que no es podran
realitzar.

Entén les seves raons?
Jo entenc que durant anys hi ha
hagut governs separatistes que
han venut coses que no eren.
Mantres com el famós “Espanya
ens roba”, una idea de Pere Ara-
gonès, ara candidat a la presi-
dència de la Generalitat. No sé
com algú que ha dit això pot
parlar després de convivència.

Si més no en el primer míting,
va semblar que s’ha relaxat el
to, que ja no és tan agressiu
com el de Ciutadans.
Hem d’acabar l’etapa de retrets
i de tirar-nos les coses per la ca-
ra. Així no arribarem enlloc. Pe-
rò, vaja, aquest ha sigut sempre

el meu estil o la meva manera
d’expressar-me. Com t’he dit, jo
no he canviat.

És convenient fer les eleccions
el 14 de febrer?
Abans de res: el govern ja tenia
la decisió presa d’ajornar-les
fins al 30 de maig quan va con-
vocar la reunió de partits per
analitzar la situació. No hi va
haver cap debat. Va ser una pre-
sa de pèl. La justícia ha confir-
mat que no es va procedir legal-
ment. Era un nyap de decret. Al
PP volem que es conjuguin els
dos drets que estan en joc: el de
la salut, que ha de passar al da-
vant de tot, i el de votar. El go-
vern té el deure i l’obligació de
posar les mesures perquè tot-
hom pugui votar i estar en les
meses electorals sense cap por.

No la preocupa una participació
baixa?
Em preocupa si es deu a missat-
ges irresponsables que s’estan

enviant insinuant que no serà
segur votar.

Què els uneix i què els separa
amb Vox?
A Catalunya podem compartir
la defensa dels valors constitu-
cionals que el separatisme ha
posat en risc. Però també hi ha
moltes coses que ens separen.
Per exemple, nosaltres som un
partit que creu en l’estat de les
autonomies, i Vox ja ha deixat
clar que si d’ell depengués les
autonomies desapareixerien,
per la qual cosa no sé què fan
presentant-se a les eleccions
d’una comunitat autònoma.
Nosaltres creiem fermament en
el projecte de la Unió Europea i
Vox tot el contrari, fins i tot els
hem sentit parlar d’una mena
de Brexit a l’espanyola.

Els qualificaria d’extrema dre-
ta?
Jo crec que és un populisme de
dreta. Estic en contra dels po-
pulismes, vinguin d’on vinguin.
Fan mal, creen ferides institu-
cionals i socials. I malaurada-
ment, aquí, a Catalunya, també
l’hem patit.

Quins altres partits pensa que
en són, de populistes?
Aquí hem tingut un president
de la Generalitat, Quim Torra,
que cridava “Apreteu”. O Pode-
mos, que fins i tot ha fet una cri-
da a la ciutadania per envoltar
el Congrés. Populisme de llibre
que l’únic que aporta és discòr-
dia.

Per què va participar en una
Diada reivindicativa, cosa que
se li retreu per dir que vostè ha-
via estat independentista?
Jo no he sigut mai independen-
tista i la gent que em coneix ho
sap perfectament. Soc de Tarra-
gona, on ens coneixem tots. Jo
treballava a l’administració pú-
blica i vaig assistir a la Diada per
la pressió de l’entorn. És una si-
tuació que pateix molta gent. A
molts funcionaris se’ls posa en-
tre l’espasa i la paret. Ho vaig
viure i no ho desitjo a ningú. Pe-
rò per a mi allò va ser un abans i
un després. Potser si no m’ha-
gués passat no hauria entrat a
militar en cap partit. Vaig fer el
pas per justament donar veu a
aquesta gent que calla per por
de les represàlies.

Què li sembla que la Generali-
tat hagi concedit el tercer grau
als presos polítics?
En el passat ja hem vist que els
presos del procés han tingut
privilegis. Tots els interns han
de tenir els mateixos drets. La
justícia dirà si això s’està res-
pectant.

Lorena Roldán, feliç d’haver fet el
salt de Ciutadans al PP ■ JOSEP

LOSADA
Deu coses que
no sabies...

Caràcter. Tímida i reser-
vada, va haver de superar
la por escènica de parlar en
públic sobretot els primers
temps. No va necessitar
ajuda externa, però.

Vena còmica. Entre
amics i família, de vergo-
nyosa res. En moments
distesos, fa imitacions. Es
resisteix a confessar-nos
quins personatges públics
se li donen més bé.

Filla única. És molt fami-
liar i conserva les amistats
de tota la vida. Per estar a
prop dels pares (és filla úni-
ca) no ha fet el pas d’anar-
se’n a viure a Barcelona.
Tampoc li agrada gaire el
ritme frenètic de la gran ca-
pital.

Fan de Rosalía. Li en-
canta la música en espa-
nyol: Pablo Alborán, Alejan-
dro Sanz, Malú... Però sent
una debilitat especial per
Rosalía.

Gossos. Té dos ‘yorkshire’,
de noms Happy i Bella;
aquesta, recollida del car-
rer. No para de penjar fotos
de les seves mascotes a
Instagram, la seva xarxa
social preferida.

‘Crepuscle’. Sí, Bella és
un dels personatges princi-
pals de la saga ‘Crepuscle’.
A Roldán li encanta el cine-
ma fantàstic, tot i que la se-
va pel·lícula preferida no hi
té res a veure: ‘Sentido y
sensibilidad’. L’ha vist un
munt de cops i si avui la
fessin a la televisió la torna-
ria a veure. Se’n sap el dià-
leg de memòria.

Dolça. Li agrada cuinar,
sobretot pastissos. El que
fa més sovint és tiramisú,
que la torna boja. Ara bé, el
seu plat preferit és la sopa.
Sigui hivern, sigui estiu, en
menja.

Manies? Supersti-
cions? Diu que no en té
cap.

De mar i de muntanya.
Fer excursions és una de
les seves aficions. De petita
va formar part dels Escol-
tes de Catalunya. Però
també és molt de mar.
Quan ha de prendre deci-
sions importants, se’n va a
fer un passeig per la platja.

Poc futbolera. Només si
hi ha un derbi. De quin
equip és? Del Nàstic, per
descomptat.

Salvador Illa no vol
fer govern amb
altres forces
constitucionalistes
sinó amb ERC

❝ ❝Aquesta crisi ha
posat de manifest la
incapacitat del
separatisme per
gestionar

Si nosaltres
governem hi haurà
una baixada
generalitzada
d’impostos

❝
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