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El que diu
Calvo

H

i ha mentides, hi
ha mitges veritats, hi ha enganys colossals, hi ha certeses
irrefutables, i, al final, hi
ha el que diu Carmen
Calvo, vicepresidenta del govern espanyol i una de les enginyeres de l’aplicació
de l’article 155. Anem a pams. Calvo diu
que a Escòcia no hi va haver un referèndum pactat. ¿Què hi va ocórrer, doncs, el
2014? ¿Com n’hauríem de dir del pacte
que van signar ara fa sis anys, a Saint Andrews, Cameron i Salmond? ¿Que no recorda les fotos, la ministra Calvo? ¿Què
van fer, els dos dirigents: una travessa,
una llista de la compra? ¿Era un simulacre de signatura? ¿O resulta que el primer ministre britànic acceptava que el
Parlament escocès tirés endavant la
consulta amb una única pregunta sobre
la permanència d’Escòcia al Regne Unit?
Efectivament va ser així, i aquell referèndum era vinculant i obria la possibilitat
d’una efectiva separació. ¿Com pot ser
que digui que no va existir? Entenc que
pugui afirmar que aquí no és possible,
que són circumstàncies diferents, que

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Calvo diu que a Escòcia no hi
va haver referèndum pactat.
¿Què van signar fa sis anys
Cameron i Salmond? Una
llista de la compra?
Escòcia havia decidit fa segles incorporar-se a la Gran Bretanya i que, en certa
manera, tenia el dret de revocar aquell
acord, i etcètera, etcètera. Tants etcèteres com vulguin. ¿Però dir que no va existir o que no va ser pactat?
Però el que diu Calvo encara va més
enllà. Respecta els dos milions d’independentistes, però considera que són
una minoria en relació “amb tot el cos
electoral espanyol”. Això no és un judici
de valor; és una evidència científica.
¿Amb aquesta argumentació pretén demostrar que no es pot fer aquí un referèndum? No hi ha res més democràtic
que votar, diu Calvo, però sap perfectament que fins i tot en el cas esperpèntic
que tot Espanya votés en una consulta,
només es mirarien els resultats a Catalunya. Per això no en volen sentir parlar,
perquè aquesta “minoria” podria guanyar allà on la “minoria” no ho és tant. I
l’última. Diu que quan comenci el judici
oral “tindrà sentit que els líders independentistes no siguin a la presó”. ¿Com? ¿I
ara en té? ¿Per què? ¿Sap la ministra el
que significa tenir un mínim de decència
democràtica?

Suplantar festes

C

om que llavors hi havia moltes
noies i moltes dones que es deien
Pilar o Pili i les onomàstiques se
celebraven amb molta intensitat, al revés d’ara, que tenen primacia els aniversaris, ignoràvem el Dia de la Raza o
de la Hispanidad o de la Guàrdia Civil
a base de felicitar les que coneixíem i
ajuntar-nos al party que organitzaven.
El 12 d’octubre era el sant de les Pilis i
res més. Sempre ens ho hem muntat
així: el 18 de juliol ens n’anàvem a la
platja o d’excursió; pel dia del Caudillo
–primer d’octubre, alerta– la Universitat feia festa i ens recollíem en una
sessió de cine clandestí, el Primer de
Maig miràvem de muntar unes manifestacions paral·leles a les exaltacions
del sindicato vertical que se celebraven al Bernabéu amb motiu de la festivitat de “San José Artesano”. I si no
anàvem de manifestació fèiem aquell
dia una fontada en record de les que
els obrers organitzaven durant la República. A Mataró hi ha una font, ara
dins el nucli urbà i abans silvestre, que
sempre ha mantingut el nom de Primer de Maig. Hi anaven molts amb
l’entrepà dins una capsa de sabates i la

“
Les Pilars i les
Pilis ens havien fet
oblidar la Raza i la
Hispanidad

carmanyola. La policia sospitava de
l’aplec però no intervenia. Jo em recordo, el dia del Pilar, anant a felicitar
amb els pares una senyora amiga que
no ens hauria perdonat que no ens recordéssim del seu sant. Hi anàvem a
mitja tarda. Era fosc perquè llavors regia una altra hora, i feia més fred que
ara. A la casa hi havia pastes i xampany dolç. La senyora era molt del règim,
era una falangista acabada, però
aquell dia no en feia ostentació. Tampoc no en feia mai davant de nosaltres. Li fèiem respecte, ja anava bé.
Era el seu sant, vinga el xampany dolç.
Ens falten Pilis. Sembla que digui

una animalada, i potser ho és, però
ens falten Pilis. Les Jèsiques ens han
fet molt mal. Quan és santa Jèsica?
Coincideix amb una festa incòmoda
que vulguem suplantar? A base d’enaltir els aniversaris, se’ns colen els que
no volem. Mai no havia sentit parlar
tant com ara del descobriment d’Amèrica, fet succeït tal dia com avui, de la
Raza, de la Hispanidad, de la Guàrdia
Civil. Nosaltres mateixos ens emboliquem i en fem memòria: “avui, res a
celebrar”, insistim a proclamar. Com
que no? El sant de les Pilars. Però no
hi ha Pilars. Jo no en tinc cap però a
mi no m’impedirà ningú fer festa, en
nom de les que havia tingut i perquè
m’agraden les festes, com més festes
millor. Ja em trobaré un motiu recòndit per obrir un altre xampany.
També feia anys que no havia sentit
parlar amb tanta insistència d’Espanya. Se’ns abraona, ens intervé, ens
recorda a tothora que hi és en forma
de rei, de jutges i de polítics que ens
volen mal. Li donem corda donant-li
importància en excés. Nosaltres, a la
nostra, i si no hi ha Pilis ni Pilars posem-hi Jèsiques.
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A la tres

“
Hi ha alguna
cosa que no

m’acaba d’agradar,
en això que ara en
diuen «un govern
de resistència»
hi són. Els comuns, el PSC, la CUP i
fins i tot la resta de formacions, són
socis potencials per a temes puntuals
(rodolí!). Vull dir que el govern, si ha
decidit tirar endavant, no tindrà pas
més problemes que els que tindrà Pedro Sánchez a Madrid. Però jo els parlava d’aquest govern “de resistència”,
que és com el defineixen ells mateixos
amb la boca petita i en veu baixa. Ho

és. Però no m’acaba d’agradar perquè
aquest resistir, aguantar, sofrir, en la
seva essència, té alguna cosa d’ineludible, d’inevitable. És com si no hi hagués cap més remei. Ve a ser un taparse el nas, posar el cap sota l’aigua i deixar passar l’onada. Arribar al judici
com sigui. Resistint-nos també entre
nosaltres mateixos, venen a dir. I a mi
m’agradaria tenir un govern (o continuar tenint un govern, vaja) que portés la iniciativa, que excel·lís, que fos
enginyós, que explorés les oportunitats de la llei (que a vegades són als
marges) i que, a banda de resistir (ves
quin remei, amb l’andanada tan bestial que hi ha) fes alguna cosa més. Resistir? Sí. Però alguna cosa més. Hi
pensava aquests dies sentint les declaracions que han transcendit de Rull i
Turull davant del Suprem. Es mereixen alguna cosa més, els presos i els
exiliats, que les picabaralles d’aquests
dies.

De reüll

Les cares de la notícia

La cabina
de telèfon

Carmen Calvo

Adela Genís

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

‘Fakes’ a la carta

L

es pluges torrencials i les rierades són habituals al
Maresme. De fet, quan hi comencen a caure quatre
gotes els mitjans de comunicació ja tenen l’alerta
posada per si han de desplaçar-se amb un equip de
televisió a filmar imatges de cotxes arrossegats per
l’aigua que acaben encastats al final de la riera o a la
platja. La desgràcia d’aquesta setmana a Sant Llorenç
des Cardassar(a l’illa de Mallorca) –i que ha suposat la
mort i desaparició de més d’una desena de persones–
em feia recordar un episodi que em ve al cap cada
vegada que hi ha alguna rierada
Les pluges
mortal. Sortíem de l’escola, ja plovia
fort i durant una estona vam fer
torrencials
a casa d’una amiga. Havíem
i les rierades temps
d’anar a dinar i la pluja semblava
també són
que havia parat, però només sortir
perilloses al va començar a caure una tromba;
l’aigua ens arribava fins als genolls.
Maresme
Ens vam espantar (anàvem la meva
germana i jo) i vam veure una cabina de telèfon,
d’aquelles d’abans. No sé l’estona que hi vam arribar a
passar mentre l’aigua baixava amb força pels carrers.
Evidentment, la cabina no funcionava i no vam poder fer
cap trucada. Quan va parar una mica vam enfilar cap a
casa l’àvia, pensant que devia patir perquè trigàvem i
també inconscients del perill. Durant anys quan
passàvem per davant de la cabina li donàvem les
gràcies. L’episodi de Mallorca, amb més de 200 litres
per metre quadrat, és un fet excepcional que ens
recorda el mal i la destrossa que pot fer l’aigua.

http://epa.cat/c/uu9xso

Les paraules
i els fets

Resistir

H

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

i ha alguna cosa que no m’acaba d’agradar, en això que ara
diguin que d’aquí al judici de
l’1-O el que hi haurà a Catalunya és
“un govern de resistència”. Com que
JxCat i ERC s’han tirat els plats pel
cap (aquests dies alguna escena als
passadissos del Parlament m’ha recordat el final del tripartit, quan els socis
de govern també es comportaven com
gat i gos) i com que saben que no podem anar a eleccions (els resultats del
21-D continuen essent un bé molt
preuat), ara parlen de geometria variable i de govern de resistència. La
geometria variable (que és això que
ara aprovo una cosa amb uns i una altra cosa amb uns altres) la va practicar Artur Mas durant uns anys i tampoc li va anar tan malament. Si el govern vol fer lleis (ni que sigui perquè
després ens les tombi el TC) i vol que
el Parlament les hi aprovi, s’haurà
d’escarrassar a trobar aliances, però

Accedeix als
continguts del web

-+=

La vicepresidenta de Pedro Sánchez va justificar
ahir el no a un referèndum pactat a Catalunya negant la realitat i convertint en un fake el pacte Cameron-Salmond i el referèndum d’autodeterminació d’Escòcia. Fent el ridícul i prenent la gent
per estúpida no aconsegueix tenir més raó.
PRESIDENTA DEL BANC DELS ALIMENTS

Roser Brutau

El desè Recapte

-+=

El Banc dels Aliments ha posat en marxa la campanya per a la desena edició del Gran Recapte,
que el 30 de novembre i 1 de desembre espera
mobilitzar vora 27.000 voluntaris per recollir aliments bàsics per a la gent més necessitada. L’any
passat es van recollir 4.600 tones d’aliments.
DIRECTOR DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Salvador Sunyer

Teatre de tardor

-+=

El Temporada Alta engega la 27a edició consolidat
com el gran festival teatral de tardor a Catalunya.
Enguany presenta un total de 97 espectacles, la
majoria concentrats a Girona i Salt, en els quals
combinarà l’aposta per la producció nacional i la
presència de primeres figures del teatre europeu.

L’acord en el pressupost signat ahir per Pedro Sánchez
(PSOE) i Pablo Iglesias (Podem) ha
posat el focus de l’aprovació dels
comptes de l’Estat en els partits independentistes catalans al Congrés,
el PDeCAT i ERC. La pressió del govern espanyol ja ha començat instant-los a una aprovació “sense contrapartides”, anunciant “beneficis”
per als catalans i situant aquest embat per damunt de qualsevol altra
consideració política. La qüestió, però, és que Pedro Sánchez va arribar a
La Moncloa reivindicant una solució
política per a Catalunya i ara reclama
el llum verd per continuar governant
sense haver anat més enllà de les
bones paraules.
El govern espanyol fa bandera
del diàleg bilateral i la política
d’acords, però no ha anat més enllà
de retirar un de la mitja dotzena de
recursos que anul·len les lleis socials
catalanes i desencallar alguna partida econòmica antiga però encara
pendent. No s’ha mogut ni un mil·límetre en una qüestió central com és
la persecució judicial i la situació de
presos i exiliats polítics. I alterna el to
conciliador i dialogant amb la bel·ligerància que suposa recórrer contra
la reobertura de les delegacions a
l’estranger i vetar el president Torra
en un acte internacional a Barcelona
(Borrell), condecorar Enric Millo per
l’1-O (Marlaska), relativitzar-ne la
violència policial (Celaá), vendre que
el Regne Unit no va pactar amb Escòcia el referèndum d’independència del 2014 (Calvo) o insistir que cal
“desinfectar” la societat catalana
(Borrell).
L’independentisme fa mesos
que fa autocrítica i debat fins a quin
punt ha de corregir el full de ruta, però l’Estat continua en rumb de col·lisió. La situació és greu i obliga el govern de Pedro Sánchez a passar de
les paraules als fets, en comptes
d’exigir adhesions incondicionals al
seu pressupost.
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Tal dia
com
avui fa...
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Resposta de Rajoy
El cap del govern espanyol
activa l’aplicació de l’article
155 de la Constitució i rebutja
qualsevol tipus de mediació
amb el govern.

David Portabella

anys

El PNB exigeix a José María
Aznar que no vagi a Euskadi a
crear divisió i fer por. Ibarretxe
diu que la societat basca
necessita que “la il·lusionin”.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Blas Piñar
ja té hereu

A

anys

20

Aznar atia el foc

Tribuna

Full de ruta

mb la tardor el
Madrid oficial li
ha agafat el gust, a
descobrir la sopa d’all.
Després que 10.000
ultradretans omplissin Vista Alegre per enaltir Vox el 7
d’octubre –on seran avui les 10.000
ànimes racistes i quina cabra farà plorar els seus ulls masclistes?–, l’última
descoberta del Madrid oficial és que
existeix la ultradreta espanyola. I els
més sorpresos són els diputats i alts
càrrecs que fan vida a la Carrera de
San Jerónimo de dimarts a dijous i fugen del Congrés dijous al vespre sense
trepitjar el Madrid real –minoritari, però real– dels adhesius de ¡El Valle no se
toca!. On no hauria de sorprendre que
la ultradreta pugui tenir un escó és
precisament al Congrés, on l’arxiu
guarda la fitxa de Blas Piñar, diputat en
la legislatura 1979-1982 gràcies als
378.964 vots (110.730 a Madrid) d’Unión Nacional. La veu de Blas Piñar viu a
Youtube explicant el vot en contra de
l’Estatut el 29 de novembre del 1979.
“Perquè entre nació i regió no hi ha ter-

10

No hi ha pla global
El Fons Monetari Internacional
avisa que el sistema financer està
al límit del col·lapse per falta de
mesures. Alemanya injectarà
100.000 milions als bancs.

Aliments ultraprocessats

E

l filòsof Francis Bacon ja deia que
“és indubtable que una alimentació ben triada pot prolongar la vida en la majoria dels casos”. Es va parlar d’aquesta tria el 5 d’octubre passat,
en la jornada Salut, alimentació i exercici físic, organitzada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en
col·laboració amb l’Hospital General de
Granollers i l’equip d’atenció primària
Granollers Nord. Una de les ponències
va ser Aliments processats: efectes en
la salut, a càrrec de Carmen Ferrer,
professora del grau de farmàcia i nutrició humana de Blanquerna/Universitat Ramon Llull.
LA PROFESSORA FERRER es va basar en el

sistema NOVA de classificació dels aliments, dissenyat a la Universitat de
São Paulo, que estableix quatre grups,
segons el grau de transformació: 1)
sense processar o mínimament processats, com fruita fresca, llet pasteuritzada, iogurt sense sucre, pasta, aliments
amb vitamines o minerals afegits per
restituir el valor nutritiu inicial, amb
pocs additius, congelats..., processos

Per als creients en l’evolució,
un detall: Blas Piñar no
presumia d’anar armat amb
una Smith & Wesson
carregada com fa el líder de
Vox, Santiago Abascal

El lector escriu

tium genus que pugui qualificar-se
com a nacionalitat. Perquè no hi cap
entre l’Estat unitari –que no és el mateix que un Estat centralista o centralitzador – i l’Estat federal i de les autonomies. Perquè la unitat de la nació es
va fer en l’època de Recared i refer
després de la invasió musulmana, des
de Covadonga, la vall del Liébana i la
Marca Espanya (...) Perquè Espanya no
és una juxtaposició de regions i de suposades nacionalitats, sinó que aquestes són l’expressió i la configuració de
l’ànima rica de la nació espanyola. Perquè amb nacionalitats i estatuts d’autonomia no pot aplicar-se el principi de
solidaritat (...) Perquè estimo la meva
pàtria i estimo Catalunya (...). Perquè
vull que d’aquí a dues generacions es
pugui ser català i espanyol, espanyol i
català (...) voto no”, deia Blas Piñar.
Que ningú se sorprengui si un dia un
tal Santiago Abascal és hereu de Blas
Piñar i evoca Covadonga des de l’escó.
Per als creients en l’evolució, un detall:
Blas Piñar no presumia d’anar armat
amb una Smith & Wesson carregada.

b Benvolgut Sr. Jaume Llopis
i Casellas. Llegeixo la seva carta del 2 d’octubre en la qual
afirma que Air France menysprea l’aeroport del Prat operant amb la nostra filial low
cost Joon. Permeti’m, Sr. Llopis, que l’informi que la filial
Joon d’Air France, que des de
desembre de 2017 realitza la
ruta entre el Prat i París-CDG,
no és una companyia de baix
cost. Joon ofereix des de Barcelona, de la mateixa manera
que ho feia abans Air France, 2
cabines de viatge: la classe
Business i la classe Economy.
Té també els mateixos serveis
a terra que dona Air France,
una flota formada per aparells
Airbus A320 i A321 i tots els
pilots són de la plantilla d’Air
France. A més de Barcelona,
Joon ha començat a operar
en altres ciutats com Berlín,
Lisboa, Oslo i properament
Madrid.

que també es poden aplicar a la llar –tallar, triturar, escalfar o refrigerar–; 2)
ingredients culinaris, com sal, sucre,
olis, mel, mantega i espècies; 3) aliments processats, amb pocs ingredients i transformacions simples, com
pa, formatge, conserves de sardines
amb oli, verdures enllaunades, begudes alcohòliques fermentades –no d’alta graduació–..., i 4) aliments ultraprocessats, elaborats per procediments no
sempre equivalents als casolans –texturització, extrusió...–, en els quals
costa identificar els molts ingredients i
additius que porten, com plats preparats, pastisseria industrial, gelats, salsitxes, margarines, begudes energètiques, cereals, galetes, melmelades,
hamburgueses...
EL CONSELL DE NOVA és que hem de men-

jar sobretot aliments del grup 1, fer servir amb prudència els del 2, recórrer als
del 3 amb moderació i evitar els del 4.
En el fons d’aquesta classificació rau
una malfiança enfront de molts tractaments industrials dels aliments, però
no es pot generalitzar. Precisament

aquests dies hi ha una polèmica a França arran d’una proposta per regular estrictament la qualitat dels productes
industrials, que no té prou en compte
que no tots els aliments ultraprocessats són iguals. Molts ja són baixos en
sucres, sal o greixos.
ha publicat aquest any un estudi de Thibault Fiolet i col·laboradors, que relaciona l’increment del consum d’aquests aliments
amb major incidència de càncers, però
els mateixos autors conclouen que cal
valorar millor la influència de la composició nutricional, els additius, els materials en contacte amb els aliments i els
contaminants que es formen en el procés. A més, una alimentació amb molts
d’aquests aliments és desequilibrada, i
això sol ja és un risc. Com bé va dir Carmen Ferrer, si ens alimentem correctament, sobretot a base d’aliments dels
primers grups, ens en “mereixem”, amb
la deguda moderació, alguns d’ultraprocessats. També va afegir que no hi ha aliments bons o dolents, sinó males decisions a l’hora de triar.

EL ‘BRITISH MEDICAL JOURNAL’

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Els vols d’Air
France/Joon

Catalunya ha estat una regió en la qual Air France ha
apostat fort des de la seva
creació l’any 1933, i segueix
fent-ho quan s’han complert
70 anys de la primera ruta regular entre París i Barcelona.
Tant l’equip d’Air FranceKLM Catalunya com jo mateix
estem a la seva disposició per
tal d’aclarir dubtes o resoldre
qualsevol malentès.
BORIS DARCEAUX
Director general d’Air France-KLM
per a Espanya i Portugal

Esquerra o
esguerra
b Havia de passar i ja són varies vegades, Esquerra Republicana accepta que un jutge
del Tribunal Suprem pugui decidir qui és diputat o no.
D’aquesta manera es degraden el Parlament i la democràcia.
La Sra. Forcadell és a la presó per haver permès un debat, cosa que fins ara el presi-

dent Torrent no ha fet com es
va veure el passat 30 de gener
en refusar la investidura del
legítim president Puigdemont
vetat pel Tribunal Constitucional.
Esquerra no té la valentia
de desobeir i prefereix el sectarisme quan fa tanta falta la
unitat de país. Quan siguem
lliures ja ens barallarem si es
dona el cas. Aquesta vegada
crec que la patacada que es
clavaran podria ser grossa,
cosa que no desitjo.
M. DOLORS BOTET VENDRELL
Barcelona

Canvi d’horaris
b Des de fa gairebé set anys
soc usuària habitual de la línia
d’autobusos e19, abans coneguda com a 644, que circula
des de Vallromanes passant
per Alella fins a Barcelona, i és
gestionada per Sagalés. Val a
dir que, des que es van introduir els autobusos e19, la circulació és molt més fluida i

anar cada dia a Barcelona
amb autobús s’ha convertit
en una opció molt viable i còmoda que molts alellencs
aprofitem.
De totes maneres, no fa gaire, aquesta línia va incorporar
una nova parada a Vilanova
del Vallès, ajustant de nou els
horaris. Tot i això, cap dels
usuaris no hem vist mai cap
cartell informatiu sobre el
canvi. De fet, la setmana passada, la meva mare juntament
amb unes 15 persones més es
van veure obligades a esperar
un autobús durant gairebé
una hora, ja que en cap de les
estacions de la línia s’havia informat del reajustament dels
horaris. Em disgusta pensar
que en una línia com aquesta,
amb uns usuaris habituals, i
tenint en compte el cost que
suposa el trajecte, Sagalés no
s’hagi dignat ni a avisar-nos
amb un simple cartell a la parada principal.
NATÀLIA MÖLLER RIBAS
Alella (Maresme)
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La frase del dia

“O hi ha moviments en autodeterminació i presos, o no
s’aprovaran els pressupostos”
Sergi Sabrià, DIPUTAT PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Eleccions i avall

La glòria

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història contemporània a la UB

P

ablo Llarena, el jutge del Tribunal Suprem espanyol que té la
missió d’escapçar l’independentisme, finalment ha aconseguit alterar
la composició del Parlament sortit de
les eleccions del 21-D, que van ser les
que van comptar amb més participació
de la història des de la restauració de la
Generalitat. La suma de JxCat i ERC
ara és de 61 diputats perquè els de
Puigdemont s’han negat a acceptar la
imposició del president del Parlament,
Roger Torrent, que es va saltar, amb
l’ajuda inestimable de Joan Ridao, antic capitost d’ERC i ara lletrat de la
cambra catalana, el pacte subscrit entre els dos grups per permetre que els
quatre diputats de JxCat que Llarena
volia suspesos votessin. L’aliança entre
els lletrats del Parlament i els jutges de
la repressió és perversa i no s’hauria
d’haver produït mai. El Parlament és
sobirà i ningú no hauria de poder alterar la voluntat de la ciutadania quan
encara no s’ha dictat sentència. A més,
cada grup té dret a orientar la seva estratègia com li plagui. Tan legítim és
que ERC vulgui acatar la resolució del
jutge com que JxCat no vulgui fer-ho. I
aquest era l’esperit del pacte subscrit
dijous de la setmana passada per Albert Batet (JxCat) i Sergi Sabrià (ERC)
després de mesos de tensió. El segon
punt de l’acord establia molt clarament
que s’acceptaven les fórmules diferents que farien servir els dos grups per
delegar el vot.
ROGER TORRENT,

el president del Parlament que té l’ambició de desbancar
Junqueras, també està decidit a carregar-se Carles Puigdemont. I ho fa amb
tanta convicció com els jutges espanyols. Des del 30 de gener, quan va suspendre unilateralment (quines coses,
oi?) el ple del Parlament que havia de
(re)investir el president exiliat, no para de posar pals a les rodes. Diuen que
la decisió d’estripar el pacte van pren-

Sísif
Jordi
Soler

dre-la ell i Junqueras a la presó aquell
mateix dijous mentre el vicepresident
Pere Aragonès era al Palau de la Generalitat escenificant amb el president
Quim Torra l’enèsima reconciliació entre ERC i JxCat per salvar la continuïtat del govern. Torrent es va servir
dels lletrats per destrossar l’acord. I va
aconseguir-ho. L’únic que ERC no ha
pogut evitar és quedar retratada. Ha
desemparat els diputats de JxCat amb
els vots del PSC, un dels integrants del
tripartit del 155. Els hauria de caure la
cara de vergonya. Al contrari, se senten tan valents que el portaveu d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, va fer una piulada contra Carles
Puigdemont que era més pròpia d’algú
que milita a l’extrema dreta espanyolista que d’un independentista que està
al costat dels presos i exiliats. El sectarisme mata! I la primera víctima del fanatisme partidista és la unitat d’acció
independentista, que és el que els electors reclamen als polítics.
de 70
diputats aconseguida el 21-D està esquerdada. No és que fos molt real si tenim en compte que els quatre diputats

ARA LA MAJORIA INDEPENDENTISTA

de la CUP sempre han estat molts crítics amb les dues altres formacions independentistes i des del principi van
deixar molt clar que se situaven a l’oposició. Però la majoria absoluta d’abans
de l’independentisme s’ha perdut. La
coalició governamental al Parlament
només compta amb el suport de 61 diputats –que són menys que la suma
dels comuns, PSC, PP i Ciutadans–, cosa que li va fer perdre algunes votacions en el darrer ple. I més que en perdrà.
parlamentària al
darrere, un govern no rutlla. El govern
de Quim Torra i Pere Aragonès és mort,
malgrat els esforços per aparentar el
contrari de la portaveu. Amb el ball de
bastons actual, serà molt difícil que el
govern es pugui plantejar aprovar el
pressupost. I tothom sap que la llei més
important d’una legislatura és, precisament, la llei de pressupostos. Els
pressupostos del 2018 ja són una pròrroga dels de l’any anterior. La intervenció de la Generalitat i les eleccions van
impedir aprovar-ne un de nou. Amb
quina majoria s’aprovarà el pressupost
del 2019? És clar que no s’aprovaran i
es tornarà a recórrer a la pròrroga.
Quin fracàs!

SENSE UNA MAJORIA

disminuïda per pròpia voluntat (ERC es nega
fins i tot a activar el vot de Toni Comín)
i un govern feble és molt difícil fer front
als reptes que l’independentisme té al
davant. Caldrà que algú tingui la valentia política de decidir sotmetre’s de nou
a les urnes per dirimir les diferències
estratègiques. El calendari electoral no
ho afavoreix i el macrojudici contra la
cúpula de l’anterior govern, tampoc.
Però cal posar fi a aquesta agonia que
està corcant les bases de l’independentisme. Els que més reclamen eixamplar-la, més feina fan per reduir-la. Desinflen el món dels convençuts.

AMB LA MAJORIA PARLAMENTÀRIA

“
El sectarisme
mata! I la primera

víctima del
fanatisme partidista
és la unitat d’acció
independentista

Xavier Cortadellas

C

ada dia costa més
trobar entre els
nostres semblants una
persona que no aspiri
a arribar a allò que
abans en deien la glòria. N’hi ha tantes i de tants àmbits diferents que avui molts dels aspirants ja no
diuen que voldrien arribar a la glòria, sinó que es conformen a dir que els sembla que el que han fet quedarà. I, si no ho
diuen ells, sovint fan que ho digui un
amic seu, que és també per això que
serveix l’amistat, sobretot quan es vol
que duri. En general, cap d’aquestes
persones no concreten gaire on voldrien
quedar. Però se’ls entén: a les plaques
dels nostres carrers, als nostres caps,
als museus, a les biblioteques i onsevulla, tal com deia l’àvia de la meva dona
sense saber que ho deia fent servir una
paraula que no quedaria. Naturalment,
aquella dona tampoc no sabia que, anys
a venir, el seu onsevulla s’estiraria molt
més que el llençol més esquinçat que
hagués pogut veure mai. També s’ha estirat el nombre de candidats a quedar.
No és només que s’hi hagin afegit les
dones i els del Tercer Món, sinó que hi
hem anat incorporant també la majoria
dels nostres gossos i dels nostres gats.
Un record etern per tothom. Per sort, al
Google hi cabem tots. Quedarem, sí, però com un jaciment que ningú no excava.
Escric això, després d’haver llegit que a
l’enterrament de la Montserrat Caballé
tothom que aspira a ser alguna cosa en
aquest món polític, musical i cultural de
Barcelona, de Catalunya i –ai!- d’Espanya va voler anar-hi no pas només perquè li tocava, sinó també perquè, si no hi
eren, qualsevulla, tal com hauria dit l’àvia
de la meva dona, sospitaria que no són
gaire res i que, per tant, són dels que no
quedaran. I és curiós llegir-ho en una notícia on l’única persona que tothom deia
que quedarà era justament la que ja no
hi era.
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El Parlament
demana que
s’aboleixi la
monarquia

El ple de la cambra
també reprova Felip
VI i l’expresidenta
del Parlament Núria
de Gispert

Els excaps
dels Mossos,
investigats
ara per l’1-O

Un jutge cita per
desobediència set
comandaments de
l’antiga direcció del
cos policial

Pressió
sobre ERC
i el PDeCAT

PAS Sánchez tanca un acord pressupostari amb Podem i
negociarà el sí dels independentistes ALIATS Necessita el sí
republicà i l’abstenció del PDeCAT XOC Nogueras vol el no i
que l’executiva eviti el risc que ella i Campuzano votin diferent
David Portabella
MADRID

Després de tenir Pablo
Iglesias com a convidat
nocturn a La Moncloa la
matinada de dijous a divendres per tancar els últims serrells, el president
espanyol, Pedro Sánchez,
va poder presentar ahir un
acord pressupostari per al
2019 amb Podem que reverteix les retallades de
Mariano Rajoy des del
2012 amb mesures que
van des d’elevar el salari
mínim a 900 euros fins a
igualar el permís de paternitat amb el de maternitat, passant per un augment del 40% a la dependència o unes pensions lligades a l’IPC real. Amb els
vots en contra segurs del
PP i Ciutadans (170 escons si se li sumen UPN i
Foro i CC), Sánchez necessita arribar a 171 vots i això només és possible amb
el sí del PNB i d’ERC i almenys l’abstenció dels vuit diputats del PDeCAT, que té
el grup a Madrid dividit per
si s’ha d’obrir a negociar o
bé s’ha d’enrocar en el no si
la fiscalia no fa un gest sobre els presos. “És molt beneficiós per a la societat
catalana”, posava pressió
la portaveu, Isabel Celaá.
A diferència del que li
succeïa amb el sostre de

Les frases

—————————————————————————————————

“No podem parlar
de pressupostos si
Sánchez no es mou en
la qüestió dels presos i
l’autodeterminació”
Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Si no hi ha gestos
vers els presos polítics
i exiliats ni proposta
d’autodeterminació, el
PSOE tindrà un no”
Míriam Nogueras

VICEPRESIDENTA DEL PDECAT

despesa fallit, Sánchez no
necessita ara arribar a una
majoria absoluta de 176
escons i en té prou a sumar-ne 171 perquè els
vots a favor superin els negatius. Des d’ahir, el govern espanyol desplega la
màxima pressió sobre els
partits independentistes,
fins al punt que Sánchez
s’implicarà en persona per
intentar arrencar el sí republicà i postconvergent.
“Confiem que posin al davant el benestar, s’han autoexclòs el PP i Cs i, tret
d’ells, confiem en el diàleg
amb la resta per acabar tenint el seu suport”, va confiar la ministra d’Hisenda,
María Jesús Montero.
Si bé fonts de La Moncloa es confessen més opti-

mistes amb ERC que amb
el PDeCAT, Sánchez té el
repte de suavitzar el que
ara i en públic és un no rotund pel patiment dels
presos polítics i exiliats i
pel fet que la fiscal María
José Segarra no retiri l’acusació de rebel·lió i de sedició contra ells que va heretar dels fiscals conservadors Julián Sánchez-Melgar i José Manuel Maza.
“No podem parlar de pressupostos si el govern espanyol no es mou en el dret a
l’autodeterminació ni en la
qüestió dels presos polítics
i exiliats”, alertava el vicepresident de la Generalitat
i home fort d’ERC, Pere
Aragonès, per refredar la
fe del PSOE.
Bel: “Es pot parlar”
Més tebi era el diputat del
PDeCAT Ferran Bel: “En la
situació actual, no veig que
el PDeCAT hi pugui votar a
favor.” Bel, de fet, va recordar el diàleg que Aragonès
ha mantingut amb la vicepresidenta, Carmen Calvo, aprofitant la seva visita
a Barcelona, on també s’ha
vist amb la consellera de
Presidència, Elsa Artadi.
“Parlar, sempre es pot parlar. I un exemple que es pot
parlar és que el vicepresident Aragonès està tenint
contactes [amb el govern
espanyol]. Per tant, dir

SMI de 900 euros, paternitat igualada i dependència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Salari mínim elevat
a 900 euros.
b El salari mínim (SMI) de
736 euros (10.302 anuals en
14 pagues) puja el 2019 als
900 euros (12.600 anuals),
una alça rècord del 21%.

Permís de paternitat com la mare.
b És intransferible i si ara el
pare té 5 setmanes, el 2019
en tindrà 8; 12 el 2020 i 16 el
2021, com ara té la dona.

des amb l’IPC real.
b Les pensions pujaran
com l’IPC real: hi haurà una
paga compensatòria si la inflació supera la prevista. Les
pensions mínimes i les no
contributives pugen un 3%.

b El tipus mínim a societats
passa del 15% al 18% per a
bancs i petrolieres. L’IRPF
puja dos punts per a qui
guanyi més de 130.000 euros i quatre punts a qui en
guanyi més de 300.000.

Un 40% més per dotar la dependència

Lloguer, taxa Google
i vigilar les apostes

b La dependència rebrà
515 milions, un 40% més.

Pensions actualitza-

Alça fiscal a grans empreses i rendes altes

b Potenciar el lloguer amb
20.00O pisos davant la pressió turística. Es graven un
3% els gegants digitals i es
regula la publicitat en el joc.

que no podem ni asseure’ns si no s’allibera els presos polítics..., nosaltres no
estem en aquesta conjuntura”, adduïa Bel.
Poc després, però, era la
dona forta a Madrid, Míriam Nogueras, qui enduria el to a Twitter. “Repe-

tim per enèsima vegada: si
no hi ha gestos i moviments vers els presos polítics i exiliats, i no hi ha proposta política d’autodeterminació, el PSOE tindrà
un no nostre al pressupost. Ho sap el PSOE i ho
sap Podem”, avisa la vice-

presidenta del PDeCAT,
afí a Carles Puigdemont.
Nogueras acudirà avui a
l’executiva del PDeCAT
amb l’objectiu de blindar la
unitat de vot al grup del
Congrés i bastir un compromís amb el sector de
Carles Campuzano, Jordi
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Barcelona, la
batalla pel relat
Francesc Espiga

D’ara fins al maig de 2019 les coses poden canviar
molt, i ho faran, però ja hi ha elements sòlids que permeten elucubrar sobre quins eixos pivotaran les municipals a Barcelona. Una qüestió crucial, o determinant,
és qui imposarà el seu relat. I la batalla ja ha començat. Manuel Valls, a qui no falten ni recursos ni estrategs, es ven com el polític expert que retornarà l’ordre

a Barcelona. Un discurs, per tant, essencialment a la
contra, que pretén acorralar Ada Colau assenyalant-la
com una mala gestora. Una estratègia que, paradoxalment, construeix el relat a l’alcaldessa, que ja pot dir, i
ja ho fa, que Valls és un candidat al servei d’unes elits
molestes per la seva política. Conclusió: a l’un i a l’altre interessa una campanya polaritzada en ambdós.

Calvo: “A Escòcia
no hi va haver cap
referèndum pactat”
a Nega l’entesa entre els primers ministres britànic i

escocès i diu que “a Cameron se li’n va anar de les mans”

Sánchez firma l’acord pressupostari
amb Podem a La Moncloa en
presència d’iglesias ■ ZIPI / EFE

Salmond i Cameron, el 15 d’octubre del 2012, quan van signar l’acord pel referèndum ■ ACN

Redacció
BARCELONA

Xuclà i Bel per no votar diferent en una votació clau
com la del pressupost.
La por d’una divisió del
PDeCAT al Congrés no és
infundada, perquè ja ha
succeït: el 25 de juliol els
diputats Campuzano, Xuclà, Bel i Feliu Guillaumes
ocupaven els seus escons i
votaven Rosa María Mateo
com a administradora única de RTVE –junt amb el
PSOE, Podem i ERC–,
mentre que Nogueras i els
també afins a Puigdemont
Lourdes Ciuró, Sergi Miquel i Toni Postius s’absentaven de l’hemicicle i es
quedaven als seus despatxos. La votació era aquell
dia intranscendent, però
una divisió a l’hivern sobre
el pressupost estatal del
2019 obriria la caixa de
Pandora del trencament
entre els dos sectors que
conviuen a Madrid entre
friccions des de la caiguda

de Marta Pascal en l’assemblea nacional del
PDeCAT que va elegir David Bonvehí i va aprovar
confluir amb la Crida.
Iglesias confia en l’acord
Un dels forjadors de l’acord, el líder de Podem, Pablo Iglesias, en canvi, sí
que confia a reeditar l’entesa de la moció de censura. “Crec que assolirem un
acord amb ERC, el
PDeCAT i el PNB”, va dir
Iglesias a La Sexta. El líder
de Podem no ignora que
els presos i exiliats són una
prioritat per a ERC i el
PDeCAT, però creu que en
la futura negociació no es
barrejarà el pla judicial i les
xifres. “Els presos haurien
d’estar al carrer, però vull
pensar que ERC no condicionarà la pujada del salari
mínim a aspectes en què
estarem d’acord i en què
els donarem suport, crec

que seran responsables,
entre altres coses perquè
la Generalitat necessita tirar endavant el seu pressupost i el conflicte català
s’ha de canalitzar per la via
del diàleg”, confia Iglesias.
En l’afany de seducció,
Sánchez compta amb la
impopularitat que suposa
per als seus aliats tombar
uns comptes que reverteixen set anys d’ajustos de
Rajoy i que revifen la llei de
dependència amb 515 milions (un 40% més). “Catalunya rebrà més de 2.000
milions per desenvolupar
la sanitat i l’educació i els
serveis socials si s’aproven
els comptes”, va dir la ministra Montero, que promet “disposició a cedir”
per obrir la coreografia de
la pressió sobre ERC i el
PDeCAT, que anirà a més
fins que el pressupost arribi al Congrés l’última setmana de novembre. ■

En el seu intent de provar
que no hi ha cap país democràtic que empari el
dret d’autodeterminació,
la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen
Calvo, va arribar ahir fins
al punt de negar l’acord
per celebrar el referèndum
escocès. “A Escòcia no hi
va haver cap referèndum
pactat, a Cameron se li’n
va anar de les mans”, va assegurar literalment la vicepresidenta del govern
del PSOE en una entrevista a RAC1. “No hi ha cap
constitució de les democràcies amb què Espanya
es compara en què hi hagi
la possibilitat de fer un referèndum per a un trencament”, afegia.
Calvo mentia obviant
que el 15 d’octubre del
2012 l’aleshores premier
britànic, David Cameron,
va signar amb el primer
ministre escocès, Alex Sa-

La data

—————————————————————————————————

18.09.14
Va ser el dia en què els escocesos van poder votar en el
referèndum sobre la independència. El no es va imposar.

mond, el que es va batejar
com el Pacte d’Edimburg,
l’històric acord en virtut
del qual Escòcia celebraria
un referèndum sobre la independència, que es va fer
el 18 de setembre del
2014. Es tractava d’un
acord de 30 punts i sis folis
en què tots dos executius
es comprometien a “seguir
col·laborant constructivament amb vista al resultat,
sigui quin sigui, en el millor interès del poble d’Escòcia i del Regne Unit”. En
el referèndum que segons
la vicepresidenta espanyola no es va celebrar mai, el

no va guanyar amb un 55%
dels vots.
Les declaracions de Calvo negant evidències se sumen a les de la portaveu
del govern espanyol, Isabel
Celaá, que fa uns dies afirmava, com també mantenia el PP, que moltes de les
imatges de les càrregues
policials de l’1-O a Catalunya “eren falses”. Això,
malgrat les fotografies i vídeos de la repressió policial d’ara fa un any.
Presó preventiva
La vicepresidenta espanyola va reiterar ahir que
és partidària que els presos polítics surtin en llibertat abans del judici que
se celebrarà, previsiblement al gener, al Tribunal
Suprem. “No sembla que
tingui sentit que la presó
preventiva s’allargui en el
temps”, considerava Calvo, i insistia que des del
govern del PSOE no creuen que siguin “presos
polítics”. ■
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El Parlament advoca per
l’abolició de la monarquia

a Reprova el rei, i també l’expresidenta Núria de Gispert, i constata que un 80% dels catalans donen
suport a l’autodeterminació a La Moncloa ho troba “inadmissible” i anuncia mesures legals
Òscar Palau
BARCELONA

El Parlament va condemnar ahir la posició de Felip
VI en el conflicte català i va
apostar per “l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia”. Amb els vots de
JxCat, ERC i els comuns,
els impulsors de la proposta de resolució, i l’abstenció de la CUP, la cambra va
reprovar en el mateix text
l’aplicació del 155 i les
amenaces d’il·legalització
de partits catalans, en el
marc de les votacions que
posaven punt final al debat monogràfic sobre la
priorització de l’agenda
social i la recuperació de la
convivència, que va resultar ser una segona part del
debat de política general
tancat tot just dimarts.
Enuig a Madrid
El govern espanyol va reaccionar a la reprovació de
Felip VI posant-se al costat
del monarca. En un comunicat anuncia que prendrà

“les mesures legals al seu
abast per impedir sempre
aquelles actuacions que
soscavin la posició constitucional de totes i cada
una de les institucions de
l’Estat”. L’executiu de Pedro Sánchez considera
“políticament inacceptable” l’acord i assegura que
“és producte de la deriva
dels grups independentistes, que inexplicablement
han tingut el suport d’un
altre grup parlamentari,
en la seva irresponsabilitat d’utilitzar les institucions catalanes per esperonar el conflicte i no servir als interessos generals
de tots els catalans”.
La Moncloa també defineix la resolució: “És una
extravagància
jurídica
aquest intent de condemna i rebuig al rei”, i avisa
que no té “cap fonament
legal ni constitucional”,
però que no per això “resta
gravetat” a la votació. Sánchez va piular que el seu
govern defensarà “la legalitat, la Constitució i les
institucions de l’Estat”.

El president Torra, a petició del PSC, convocarà un espai de diàleg abans d’un mes ■ ORIOL DURAN

A més del rei, el ple va
reprovar, a proposta de
Cs, amb els vots a favor de
tota l’oposició i gràcies a
l’abstenció de la CUP,
l’expresidenta del Parlament Núria de Gispert
pels “reiterats i públics comentaris vexatoris i excloents” contra alguns diputats i va condemnar la
“reprovable tàctica de de-

clarar persona non grata”
per les seves idees qui pensa diferent.
Entre els textos que es
van aprovar, destaca també un altre de molt similar
al que, com el del rei, dimarts havia estat tombat.
Es tracta de la proposta de
la CUP que constata que
existeix “un moviment popular i organitzat, que re-

presenta un 80% de la ciutadania, que dona suport
al dret a l’autodeterminació com un dret reconegut
per les Nacions Unides”, i
que condemna també la
regressió de drets i l’augment “exponencial” de les
agressions feixistes. Un altre text d’ERC, que constata la preocupació i reclama una major acció contra

Llum verd a la
comissió pels
drets civils
a Una comissió del

Parlament estudiarà
les vulneracions de
drets dels últims anys

Ò. Palau
BARCELONA

El ple del Parlament va donar llum verd ahir, amb els
vots a favor dels partits sobiranistes i en contra dels
unionistes, a la creació d’una comissió d’estudi sobre
els drets civils i polítics, a
iniciativa del mateix president, Roger Torrent. La
comissió, que s’allargarà
tota la legislatura i que po-

drà redactar informes provisionals al final de cada
període de sessions, estarà
formada per 21 membres,i
tindrà com a objectiu “analitzar la profunditat de les
vulneracions que hi ha hagut”, i també “les mesures
que es poden prendre” per
garantir el respecte i el
compliment de la legalitat
internacional. “Volem fer
una comissió basada en la
declaració universal dels
drets humans, perquè, si
els llegeixes, s’estan vulnerant tots”, resumia el portaveu adjunt d’ERC, Gerard Gómez del Moral, que
es mostrava dolgut pel vot

la pervivència franquista i
l’auge de l’extrema dreta,
també es va aprovar fins i
tot amb els vots del PSC.
L’oposició no va tirar endavant cap dels textos que
parlaven de fractura i de
falta de cohesió social, i sí,
en canvi, que se’n va aprovar un de JxCat, amb l’única oposició de Cs i el PP,
que assegura que “una àmplia majoria” de la societat
valora “com a bo o molt bo”
el nivell de convivència, i
demana “el total i absolut
respecte” a la presència de
símbols polítics als espais
públics i privats. Entre les
propostes del PSC, destaca
l’aprovació de la que reclama a Torra que convoqui
els presidents de tots els
grups i subgrups per constituir un “espai de diàleg”
en un màxim de 30 dies,
per “facilitar acords sobre
els grans temes de país”.
Com en l’anterior ple,
els socis de govern van rebre diverses derrotes. Entre aquestes destaca la primera resolució conjunta
que presentaven ahir, que
instava genèricament a dedicar més recursos contra
la pobresa i les desigualtats
i a una fiscalitat “més justa”. Per l’abstenció de la
CUP, JxCat i ERC, també
perdrien una proposta del
PP que insta el govern a
emprendre un seguit de
mesures socials, i una del
PSC que reclama un nou
contracte programa als
mitjans públics i un major
“afany de pluralitat”. ■

Levy diu a Torra
que és “racista”
—————————————————————————————————

Durant la seva intervenció, la
diputada del PP Andrea Levy
va titllar el president Torra de
“racista que incita a l’odi”, per
alguns articles de fa uns anys.
Arran de la queixa del portaveu de JxCat, Albert Batet,
Torrent va demanar a Levy si
retirava el terme. “Retirarà els
insults dels seus articles als
catalans que no pensen com
ell?”, va reptar ella. Davant la
negativa, Torrent traslladarà
l’incident a la pròxima mesa
perquè obri en conseqüència.
Andrea Levy, ahir durant el debat sobre la creació de la comissió pels drets civils ■ J. VERMEULEN

contrari del PSC. Francesc
de Dalmases (JxCat) no
voldria que fos una comissió “circumstancial”, i assenyalava entre els drets
vulnerats que ara mateix
només 130 dels 135 diputats del Parlament poden
votar. La CUP va reclamar
una comissió específica so-

bre l’1-O, tot i que fins llavors va avisar que durà a la
comissió creada tot el que
hi tingui a veure. Els comuns hi van donar suport
a canvi de donar-li “un sentit més ampli” i que analitzi també excessos de la
mateixa Generalitat, com
ara els dels Mossos. “Si vo-

lem construir un país nou
no podem mirar cap a un
altre costat”, deia la portaveu, Elisenda Alamany.
L’oposició va criticar la
comissió. Cs la qualificava
de “nou chiringuito”, i denunciava que Adam Majó,
cap de l’oficina del govern
pels drets civils, va estar

“vinculat” a Terra Lliure.
El PP i el PSC critiquen
que les conclusions ja venen “escrites” en l’exposició de motius. “És de poca
honestedat intel·lectual,
amb una intenció més honesta potser ens hi troben”, cloïa el socialista Ferran Pedret. ■
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Investiguen set caps
de l’excúpula dels
Mossos per l’1-O
a Un jutge de Cornellà cita quatre comissaris, dos

intendents i una jurista, als quals imputa desobediència
Mayte Piulachs
BARCELONA

143329-1195020L

El titular del jutjat d’instrucció 3 de Cornellà de
Llobregat investiga set comandaments de l’anterior
cúpula dels Mossos, liderada pel major Josep Lluís
Trapero, en considerar
que hi ha “indicis fundats”
que van cometre un delicte
de desobediència en “haver organitzat un dispositiu policial que semblava
que tenia la intenció de no
donar compliment a les ordres judicials rebudes per
evitar la votació” de l’1-O.
El magistrat va iniciar

una investigació i, quan la
direcció de la policia catalana li va respondre que el
dispositiu va ser dissenyat
per Trapero i el seu equip,
el jutge va enviar la causa a
l’Audiencia Nacional, on
s’ha processat el major,
una intendent i els caps polítics d’Interior. La magistrada Carmen Lamela va
desestimar assumir els set
comandaments, i el jutge
de Cornellà va derivar la
causa al Suprem, perquè
decidís qui en té la competència, i que ara li ha donat
al de Cornellà. És per això
que els cita a declarar com
a investigats per al 12 i 13

de desembre. Són els comissaris Ferran López,
que va dirigir els Mossos
amb el 155; Joan Carles
Molinero, Emili Quevedo i
Francesc Gámez; els intendents Antoni Verger i
Amadeu Domingo, i la cap
del servei jurídic. Vox s’hi
ha personat.
Fiscalia i l’Ametlla
D’altra banda, el tinent fiscal Pedro Ariche va anunciar ahir que ha arxivat la
investigació per a la identificació de vuit persones
per haver repintat un llaç
groc en un monument de
l’Ametlla de Mar, en acla-

El major Trapero, amb els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero, a Madrid ■ ACN

rir que agents dels Mossos
i de la policia local van actuar per una infracció de
trànsit, ja que eren en una
rotonda. Amb tot, alerta
que era “excessiu” voler
sancionar-los per haver espatllat un llaç que no és
municipal. I manté oberta
la causa de la identificació
de catorze persones a Mora d’Ebre, Tivissa i Vandellòs per haver retirat llaços
grocs. ■

Un jutjat investiga les urnes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El partit ultradretà Vox vol que
s’investigui la persona anònima que va sortir a TV3 tot explicant que va comprar les urnes de l’1-O, que es van guardar a la Catalunya del Nord. El
titular del jutjat d’instrucció
13 de Barcelona, que n’investiga els organitzadors, ha respost a l’acusació popular de

Vox que hi ha un altre jutjat de
Barcelona, el 28, que investiga les urnes. Per ara, però,
aquest jutjat només instrueix
“la contractació, utilització i
distribució” de les urnes, en
recaure-li la denúncia del
TSJC vers l’exsecretari general de Governació Francesc
Esteve per la compra fallida.
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 12 d’octubre del 2017
DAVID BRUGUÉ

L’ús desmesurat de la força en
el referèndum queda certificat
Un informe independent avalat per l’ONG internacional Human Rights Watch conclou que
la policia estatal va fer un “ús
excessiu de la força” durant
l’1-O. L’anàlisi sobre l’actuació
de la Guàrdia Civil i la Policía
Nacional durant el referèndum
denuncia fets “manifestament
desproporcionats” i insta el govern estatal a obrir una investigació. També la majoria de l’Assemblea de Parlamentaris del
Consell d’Europa fa una crida a
una solució política pacífica i
censura la violència policial
amb motiu del referèndum.

Exhibició discreta dels unionistes
Unes 65.000 persones segons la Guàrdia Urbana es manifesten al centre de Barcelona en pro de la unitat de l’Estat espanyol, amb els líders de Cs i el PP al capdavant.
Una exhibició discreta de gent –molts vinguts de fora–
coincidint amb la celebració del dia de l’Hispanitat.■ O.D
.

“Catalunya està amenaçada, quan el
lògic seria que fos escoltada”

Pressió al govern, amb el 155 llest

135026-1195932Q

L’amenaça d’aplicar l’article 155
de la Constitució que el dia anterior va posar sobre la taula el president espanyol, Mariano Rajoy,
genera una tempesta de reaccions. L’Estat, però, ja el té a punt
per aplicar-lo en qualsevol moment. Des de l’ala unionista se
l’aplaudeix, però l’independentisme es posa les mans al cap. I s’en-

ceta un joc de pressions al president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, perquè no faci cas de
Rajoy i aixequi la suspensió de la
independència que dies abans ha
aprovat el Parlament de Catalunya. Una de les pressions més fortes arriba des del secretariat de
l’Assemblea Nacional Catalana.
Després d’una reunió extraordi-

JOSEP RULL CONSELLER DE TERRITORI

nària, insta el Parlament, el president Carles Puigdemont i el seu
govern a aixecar la suspensió de la
declaració d’independència decidida dimarts, i aplicar la llei de
transitorietat jurídica i fundacional de la república. El secretariat
justifica la petició basant-se en el
rebuig del govern d’Espanya i
l’amenaça d’aplicar el 155.

“Espero que Puigdemont faci un pas
enrere, ho desitjo”
SUSANA DÍAZ PRESIDENTA D’ANDALUSIA

“Confio que no caldrà aplicar la força.
Detenir Puigdemont depèn d’ell”
ALFONSO DASTIS MINISTRE D’EXTERIORS

Reñé dimiteix per
no perjudicar la
Diputació de Lleida
a Fa un pas al costat

una setmana després
de la detenció per
possible corrupció

Redacció
BARCELONA

Joan Reñé va presentar
ahir la dimissió com a president de la Diputació de
Lleida. Reñé plega nou
dies després de ser detingut en el marc d’una investigació per suposat finançament irregular de CDC.
I ho fa, segons va argumentar, per “preservar
l’honorabilitat” de la institució. La decisió de fer un
pas al costat, com ho defi-

nia ell mateix, la va prendre després de reunir-se
dimecres a la nit amb la direcció
nacional
del
PDeCAT.
Reñé va ser detingut el
2 d’octubre passat juntament amb 25 persones
més dins d’una operació
dirigida pel jutjat d’instrucció número 1 de Lleida, arran d’una investigació de la fiscalia de delictes
econòmics, iniciada fa
tres anys, sobre una presumpta trama de pagament de comissions il·lícites a canvi de l’adjudicació
d’obra pública. En ser posat en llibertat, hores després, va negar haver rebut
cap tipus de comissió. ■
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Xavier García Albiol President del Partit Popular de Catalunya

“Si algun pres
tingués interès
que el visités,
hi aniria”

155 · “El govern actual no ha incomplert la Constitució, però no m’agradaria
que s’hagués d’acabar aplicant” CUP · “M’agradaria que no s’il·legalitzés,
perquè voldria dir que hem arribat a una situació molt tensa de violència”
Xevi Xirgo
BARCELONA

X

avier García Albiol ocupa la presidència del PP
de Catalunya des del
2017 i ha estat candidat
des del 2015.
Vostè ha anunciat que deixa
l’escó i la presidència del partit.
Vull centrar-me en un repte que
m’il·lusiona molt, com és recuperar l’alcaldia de Badalona. Això requereix una dedicació, i estant al Parlament en aquests
moments no podria tenir-la al
cent per cent. La política catalana, donades les circumstàncies,
necessita poder-s’hi dedicar.
Plega cansat de la política catalana?
No. Però m’esperava una altra
cosa, que vindria al Parlament
a parlar d’infraestructures,
d’economia, de cultura, i fa tres
anys i escaig que estem dedicats
únicament i exclusivament al
procés.
El 21-D, el PP passa d’onze diputats a quatre. La factura li arriba amb un any de retard?
En absolut. El juny del 2017,
abans de les eleccions, ja vaig
anunciar a El Punt Avui que volia tornar a l’alcaldia. Els resultats ens van deixar un regust
molt desagradable perquè vam
pagar les conseqüències d’estar
al mig d’un foc encreuat entre
aquells que estaven radicalment en contra del govern d’Espanya i aquells que consideraven que el govern d’Espanya no

era prou contundent davant de
l’independentisme.
El PP aplica el 155 i el rèdit se
l’emporta Ciutadans.
Doncs sí. Ciutadans va canviant
el criteri en funció de les circumstàncies. El mes de setembre del 2017 tenia una posició
molt diferent de la que va tenir
després de la manifestació del 8
d’octubre. Però quan un governa ha de prendre decisions, i no
sempre les prens amb el criteri
electoral que li agradaria al partit del govern sinó amb criteris
com el pacte d’estat. Aquest
pacte d’estat no ens va anar bé
electoralment.
Vostè farà alguna aposta personal per un substitut seu?
No. Els militants han de tenir la
llibertat d’escollir els seus representants. Al Parlament serà
la següent de la llista, l’Esperanza García. Jo podia haver seguit
a la cambra perquè hi ha altres
alcaldes, però si hi ha una nova
direcció en el partit, ha de poder
donar una imatge de canvi.
Veu Alejandro Fernández fent la
seva feina?
Ho pot fer i ho farà molt bé, però també hi ha altres companys
que ho podrien fer molt bé. Té
molta capacitat política.
El procés l’incomoda fins al
punt que n’ha fet mofa?
S’han donat situacions que mereixien una certa mofa, però
crec que he estat respectuós
amb la gent, homes i dones que

creuen en aquest procés que jo
no comparteixo. Aquest respecte els polítics no l’han tingut
perquè eren conscients que estaven enganyant part de la població.
Considera que dos milions de
persones es mobilitzen enganyats?
Una part hi van enganyats de
mala o bona fe, això ja no ho sé.
Hi ha una dada objectiva: l’exconsellera Ponsatí va dir fa un
mes “escolta, vam jugar de catxa i hem enganyat la gent”.
S’han creat expectatives a persones que s’ho han cregut de bona fe, i hem arribat a la situació
en què estem ara, que pot acabar generant una frustració
col·lectiva.
No li fa fer una reflexió afegida
que, repetidament, el vot independentista torni a guanyar?
És un moviment transversal
que mereix respecte, però una
part s’ho ha cregut de bona fe i
estan sent enganyats des de fa
temps pels que estan dirigint
aquest camí. Altres persones
són conseqüents i creuen en
aquest procés amb totes les
conseqüències econòmiques,
polítiques i socials. Cadascú és
molt lliure de pensar el que vol.
Al seu entorn no coneix ningú
que no se senti espanyol?
I tant! En la meva família més
propera i més íntima, però a mi
m’estimen molt.
I com ho fan?

❝

❝

Els presidents Pedro
Sánchez i Quim
Torra s’han de
reunir les vegades
que faci falta

A la meva família
més íntima hi ha
independentistes
a morir i
m’estimen molt

No parlem de política, parlem
de futbol. Són independentistes
a morir; ara bé, per Badalona
em voten perquè he sigut un
bon alcalde.

Vol dir que s’havia d’haver intervingut TV3 i els Mossos.
Sí. Intervenir els dos mesos que
va durar el 155? No hauria servit de res. Calia una intervenció
general de tota l’administració,
també dels Mossos, per intentar
corregir aquells aspectes que
estan provocant la crisi institucional.

Vostè ha dit que el 155 va ser
massa tou i massa curt.
Ja que es prenia una mesura excepcional, s’havia de fer per intentar resoldre una situació de
crisi institucional.

Encara ho pensa, que s’hauria
d’aplicar?
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SEGUR DE
L’ALCALDIA
A García Albiol no
el preocupen els
mals resultats del
PP el 21-D de cara
a la seva candidatura a l’alcaldia de
Badalona. Si la
gent votés amb
els mateixos paràmetres en les dues
eleccions, afirma,
ell mai hauria arribat a alcalde. Està
convençut que
tornarà a ser la llista més votada i, en
cas que no sumi,
rebutja tornar a
donar l’alcaldia al
PSC. No es penedeix d’haver-ho fet
perquè s’ha garantit un govern
“transitori”i conclou: “Tenim clar
que qui ha de governar en el pròxim mandat és qui
guanyi les eleccions. I no preveiem cap altre escenari que no sigui
aquest.” ■ ORIOL
DURAN

Al Quebec o a Escòcia bé que ho
van aclarir amb un referèndum…
La realitat politicosocial és diferent. Al final al Quebec reconeixen que va ser perjudicial.
Un referèndum pactat, vostè no
el veu aquí a la cantonada?
Un referèndum per l’autodeterminació no el veig, i lluitaré perquè no es produeixi.
Què en pensa, del president
Torra?
És decebedor que una persona
que, ja el primer dia, diu que no
és el president legítim ocupi la
presidència de la Generalitat.
I del president Puigdemont?
Ha perdut el nord polític. Les
circumstàncies socials i personals el porten a transferir decisions al president Torra i a persones del seu entorn del Parlament que són perjudicials. Deuen ser estratègicament enriquidores per a ell personalment, però són perjudicials per
al país.
Què opina d’un any de presó
preventiva dels Jordis?
No és una mesura política. Si el
jutge considera que s’ha de
mantenir, jo no en diré res.
Amb algun d’ells hi mantenia
una certa bona relació i se’ls va
advertir que podien acabar com
han acabat.
Què en pensa, d’un indult?
Hi soc contrari perquè no hi ha
penediment ni sentència, i seria
un mal precedent.

Els fets han demostrat que les
mesures van servir per aturar
una actitud que traspassava les
normes de convivència, democràcia i llibertat, però és evident
que no van resoldre el problema.
Estaria d’acord a tornar-lo a
aplicar com reclama Cs?
Si hem de tornar a aplicar el
mateix 155, ens ho estalviem.
Vol aplicar-lo amb la intensitat i
durada que vostè defensa?
Sí. S’ha d’aplicar demà mateix?
M’agradaria que existís un marge per intentar no acabar de
trencar.
Però el govern actual ha incomplert la Constitució?
No. M’agradaria que no s’hagués d’acabar d’aplicar. Però estem en una legislatura morta,
que no dona més de si. Hi ha
una baralla entre els partits independentistes que fa inviable
l’acció de govern. A TV3, el pre-

sident del Parlament deia que
els de JxCat li estaven clavant
punyals per l’esquena.
Veu el govern més inestable
que mai?
El veig aturat. No té direcció,
rumb, i difícilment pot funcionar bé quan depèn d’una persona que dirigeix a 1.500 km de
distància.
Però els resultats no serien
semblants en unes noves eleccions?
Probablement. Tinc l’esperança
que, vist que en aquests moments les disputes ja no
són amb un enemic exterior –perquè Rajoy ja no hi
és i el PP ja no governa–,
sinó entre els independentistes, una part dels independentistes no deu estar
gaire satisfeta. Unes eleccions podrien ajudar a desbloquejar la situació. Hi ha
algun partit que dona suport al govern que desitja

trobar una fórmula diferent per
governar sense JxCat.
És clar que el govern del PP no
va saber resoldre la situació.
Va aturar el trencament que es
volia provocar. No ha tingut
l’oportunitat d’intentar corregir
la situació.
Què va pensar quan va veure
els policies atonyinant la gent
que anava a votar?
Una imatge molt trista; tant de
bo aquell dia no hagués existit.
Els incidents no van representar ni el 5 o el 10 per cent de to-

Reemissió de
l’entrevista,
avui a les 14.00 h

tes les escoles. Es va confirmar
el trencament de la societat catalana, que tardarem temps a
recosir entre tots.
Qualsevol percentatge d’incidents no era un excés?
Quan cal emprar una certa força ja és un excés. La culpa és
dels que van enviar la gent a votar sabent què podia passar i
dels que van decidir que els
Mossos no fessin la seva feina.
Si els Mossos haguessin fet la
seva feina no hi hagués hagut
cap cop de porra.
No creu que això no s’arregla com es va voler arreglar?
No és qüestió de raó, sinó
de sentiments. Una part
molt important no volen
un millor finançament, ni
un millor pacte d’infraestructures, perquè des dels
sentiments no hi ha raó
objectiva.

Ha anat a veure algun pres?
No, perquè tindria una interpretació política errònia. Mantinc
contacte amb tercers per saber
com es troben. Però si algun tingués interès que jo hi anés, no tindria problema a fer-ho.
Casado ha dit que cal estudiar
la il·legalització de la CUP.
M’agradaria que no passés, perquè voldria dir que vivim una situació molt tensa de violència.
Vostè ara la il·legalitzaria?
Com a organització, això ho hauria de decidir un jutge. Jo conec
persones de la CUP que tenen
plantejaments polítics extrems,
que no comparteixo, però que no
defensen la violència. I altres que
sí. A Badalona hi ha algun regidor que defensa la violència i l’ha
volgut emprar contra mi. Al Parlament veig algun diputat que
crec que no utilitzaria la violència mai. Jo seria partidari d’anar
a les actuacions personals.
S’han de reunir Pedro Sánchez i
Quim Torra?
Les vegades que faci falta. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

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

MONT PLANS
MONÒLEG

La televisió

La nostra graella

TV3
14.00 L’ENTREVISTA

‘SEMBLA QUE RIGUI’
Festival Úniques

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

Cúpula de les
Arts a Girona,
divendres 26 d’octubre,
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu butaca platí: 10 euros

Xevi Xirgo conversa amb
Xavier García Albiol

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CIRC
CHARLIE RIVEL
a Girona

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Preu butaca Or: 19 euros
Preu butaca Plata: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

EL PES DE PLOM
Cia. La Virgueria

Teatre de Lloret,
dissabte 27 d’octubre,
a les 9 del vespre

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

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

PAINTBALL
MONTSENY
AVENTURA
EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Camí del Cementiri, s/n
de Sant Esteve de
Palautordera

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu: 18 euros
(subscriptor + acompanyant)
Partida de ‘paintball’ (50 boles)
Preus de boles extres segons
tarifes web

Per a reserves, truqueu directament al telèfon 696 590 617

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

Atenció al client

Reemissió de l’entrevista del director d’El Punt Avui,
Xevi Xirgo, des del Parlament, amb el president del
PP català, Xavier García Albiol.
09.30 Notícies locals.

Cúpula de les Arts a Girona
- Dimecres 31 d’octubre,
a 2/4 de 9 del vespre
- Dijous 1 de novembre,
a 2/4 de 8 del vespre
- Diumenge 4 de novembre,
a 2/4 de 8 del vespre

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1194871L

La graella

10.00 JOSEP PALAU I FABRE. RETRAT
CUBISTA

Mirada sobre l’intel·lectual
Josep Palau i Fabre
Documental dirigit per Eloi Aymerich que vol ser una
mirada subversiva sobre el controvertit i polifacètic
intel·lectual català. Un retrat que, seguint els principis
del cubisme picassià, mostra les seves diverses facetes i en el qual col·laboren escriptors, artistes i coneguts com ara Julià Guillamon, Perejaume, Maya Widmaier-Picasso, Miquel Barceló i Vicenç Altaió.
11.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00

Àmbit B30. Reemissió.
Gaudeix la festa. Reemissió.
Notícies locals.
De ‘tee’ a ‘green’.
Territori contemporani. Reemissió.
L’entrevista. Conversa amb Xavier García
Albiol. Reemissió.

14.25 Notícies locals.
15.00 Torna-la a tocar, Sam. Repàs de les
estrenes de la setmana, amb títols com ara
Smallfoot, El regne dels Elfs i First Man.

15.30
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00

Notícies locals.
Teló de fons. Pors col·lectives. Reemissió.
Notícies locals.
Paisatges encreuats.
Notícies locals.
Josep Palau i Fabre. Retrat
cubista. Reemissió.
20.00 Món local. XV Fira del Bosc Medieval de
Canyamars. Reemissió.

20.20 Notícies locals.
21.00 Món local. 3a edició de la Fira de les
Guilleries. Reemissió.

21.30 Món local. Postgrau en Innovació de la
Indústria Alimentària. Igor Llongueres
conversa amb Montserrat Roura, alcaldessa
de Riudellots de la Selva, i Carme Carretero,
professora de tecnologia dels aliments a la
UdG.
22.00 Festival COS 2017. Espectacle
Solfatara, de la companyia Atresbandes, en el
marc de la 20a edició del Festival COS de
Moviment i Teatre Gestual de Reus.
23.00 Cicle JajaJazz. Concert de Pau
Bombardó a la Jazz Cava de Terrassa.
Reemissió.

01.05 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies comarques.
Amb Montse Ferrer.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Ramon Pellicer i Cristina Riba.
Esports: Artur Peguera.
15.40 Cine. Nova de trinca. Andrea
Schnidt, dissenyadora de moda,
s’acosta a la trentena i té una botiga
de llenceria a punt de fer fallida. No
vol saber res de formar una família
i tenir criatures, que només serien
un obstacle per als seus projectes
professionals. Ironies de la vida, de
sobte es queda embarassada sense
saber del cert qui és el pare de la
criatura.
17.15 Cine. No sense el meu net. L’àvia
del Tobias interposa una demanda
a la seva nora, vídua des que el seu
fill va morir en un accident de cotxe,
per recuperar el contacte amb el seu
net, amb qui manté una relació molt
estreta.
18.55 Cine. Anacleto: Agent secret.
L’Adolfo, un noi de 30 anys que treballa
de guàrdia de seguretat, està passant
un mal moment. No només l’ha deixat
la xicota perquè no té cap ambició, sinó
que, a més, es converteix en l’objectiu
d’una sèrie de pinxos liderats pel
Vázquez, un criminal perillós.
20.30 Està passant.
21.00 Telenotícies migdia.
21.55 Zona zàping. El programa porta
les imatges esportives més divertides
de les televisions del món, i també
repassa la crisi del Reial Madrid i la
delicada situació de Lopetegui a la
banqueta.
22.35 La gran pel·lícula. Àngels i
dimonis. Robert Langdon, expert
professor en temes religiosos de la
Universitat de Harvard, descobreix
evidències del ressorgiment d’una
antiga germandat secreta coneguda
com els Illuminati, l’organització
clandestina més poderosa de la
història. És llavors quan comprèn que
s’ha d’enfrontar a l’amenaça mortífera
que suposa l’Església catòlica.
01.00 Gran reserva.

SUPER 3 / 33
09.30 Cine. Winx: el secret del regne
perdut.
11.00 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
11.45 Els germans Kratt.
12.30 Pat, el gos.
13.11 Salve, rei Julien!
13.55 El detectiu Conan.
14.45 Les aventures del Gat amb
Botes.
15.30 Cine. Donkey Xote. El ruc Rucio
explica la veritable història del Quixot
i defensa que no va ser un boig, sinó
tot el contrari: un home intel·ligent,
apassionat i entusiasta.
17.02 Cine. Doraemon al regne dels
gossos. El Nobita troba un gos
abandonat, decideix adoptar-lo i
l’anomena Peko.
18.50 Els pingüins de Madagascar.
19.35 Cine. Tom i Jerry i el tresor del
galió pirata. Comença una aventura
heroica de pirates quan el Tom decideix
embarcar-se al vaixell del malvat Capità
Roig.
20.55 El detectiu Conan.
21.25 Cine. Món petit. El somni de
l’Albert és viatjar per tot el món a la
seva manera: sense diners, sense
companyia i sense equipatge, carregat
només amb la seva imaginació, el seu
coratge i la seva cadira de rodes, amb
la qual conviu des que era un nen.
22.50 Els habitants de la fi del món.
Inclou Georgia i L’Índia.
00.20 Cine. Món petit. (R)
01.40 Els habitants de la fi del món.

