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Empata amb l’Inter (1-1) un partit que va merèixer guanyar

L’ESPORTIU

El Barça ja és als vuitens
Malcom celebra el gol que va marcar ahir. ■ UCL

El conseller i expresident de
l’ACM i l’expresidenta de l’AMI
declaren al TSJC com a
investigats per desobediència Aragonès, Lloveras, Torra i Buch, ahir ■ EFE

Buch i Lloveras
defensen el
suport a l’1-O

Òmnium fa
pinya per
exigir el dret
a decidir i 
la llibertat
Presenta la plataforma
unitària Som el 80%

P8,10

Els Estats Units viuen les
eleccions més decisives

Europa-Món P24,25

Europa-Món P26

Clatellada a
Espanya per
haver jutjat
Otegi “sense
garanties”

Amb entrevista 
a Rafael Ribó
a les 14.30 hLa compareixença del president Torra, en directe

El ple, a El Punt Avui TV‘Connexió
Parlament’,

a partir de les 9.30 h

RECTIFICACIÓ · El Tribunal
Suprem fa marxa enrere i obliga
els clients a pagar l’impost sobre
les hipoteques, i no la banca

DIVIDITS · La decisió es pren
per 15 vots a favor i 13 en contra
després de més de dos dies de
tenses discussions en el ple

Guanya la banca
NACIONAL P6,7

REBUIG · Indignació política,
mentre els consumidors acusen
la banca de pressionar els jutges
i ja anuncien recursos a Europa
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uan un home
mossega un gos

és notícia i no pas al re-
vés. Ho és per l’excep-
cionalitat dels fets,
perquè és extraordina-

ri que el gos sigui víctima d’un atac hu-
mà i serveix per demostrar que el món
va al revés. Ja es dona algun cas aïllat
però l’exemple vol il·lustrar que, sovint,
hi ha la voluntat manifesta de manipular.
I capgirar l’ordre lògic dels fets i presen-
tar l’autèntica víctima com l’agressor i
no al revés. Els explico això perquè al
meu entendre és el que ha passat amb
l’escrit d’acusació de la fiscalia general
de l’Estat contra els líders del procés. És
escandalós veure la ucronia que s’han
inventat. Una ucronia recordin que és
aquell exercici literari que molts com-
panys novel·listes solen fer i no jutges ni
fiscals en horari laboral. Una ucronia és
un relat fictici que ens permet bastir un
text a partir de preguntar-nos “què hau-
ria passat sí...?”. Tal com s’aventura a es-
criure la fiscalia sobre episodis de vio-
lència i és quan entren en joc les confu-
sions volgudes, les tergiversacions, les

negacions i el canvi de papers de vícti-
mes per botxins. Els de la fiscalia no po-
den actuar com García Márquez en les
seves memòries quan deia que: “La vida
no és la que has viscut sinó el que expli-
ques com recordes que has viscut.” No
senyors, no! Vostès s’han de cenyir als
fets, a les proves, que n’hi ha per des-
muntar qualsevol artifici retòric, i no po-
den crear relats paral·lels. Que partint
d’aquesta realitat inventada perseguei-
xin altres víctimes que tracten com a
agressors perquè l’únic delicte que han
comès és fer cas de mandats democrà-
tics, actuar per facilitar la voluntat d’un
poble i d’un parlament, és escandalós.
Com ho és, d’escandalós, que se’ls vul-
gui criminalitzar, castigar i depurar per-
què no cometin altres delictes que
atemptin contra l’ordre constitucional.
Ja sé que les instàncies judicials viuen
en un altra època i mengen a part però
com que tenen la paella pel mànec con-
vé més que mai insistir i recordar qui és
l’agressor i qui és la víctima en aquesta
ucronia que ens volen vendre com la
realitat.

Q

Keep calm
Martí Gironell i Gamero

La realitat

L’escrit d’acusació de la
fiscalia general de l’Estat
contra els líders del procés
és una escandalosa ucronia
que ens volen vendre
com la realitat urto de veure Infiltrat en el

KKKlan, la nova invectiva del di-
rector negre americà Spike Lee, i

em pregunto: això o una cosa aproxi-
mada no la podríem fer aquí? Què ens
impedeix, en cine, exposar l’actualitat
catalana, que és tan rica en esdeveni-
ments, que ens afecta personalment
amb tanta intensitat i és motiu de
conversa als bars, al carrer, a la feina
o a les alcoves? Spike Lee es remunta
a una època pretèrita per agafar em-
branzida i explicar-nos l’aparició de
Trump, que surt al final exposant les
idees racistes i inhumanes en tota ex-
tensió que l’han dut a la Casa Blanca i
que manté tot i ocupar-la. El Ku Klux
Klan és a la pel·lícula una organització
mig risible integrada per quatre xim-
ples que xerren molt i que quan posen
una bomba s’equivoquen. Aquells xim-
ples han arribat al poder i són molts.
Una bomba. Jo ara no voldria fer pa-
ral·lelisme entre els Estats Units i
aquí, tot i que em pregunto on ens
conduirà l’emergència d’uns partits
extremistes per la dreta i anticatala-
nistes que fa quatre dies no eren res ni
tenien res sota la caputxa i que ara es-

S

tan en un si governen o no governen.
Jo em limito a reclamar que les nos-
tres pel·lícules parlin de nosaltres,
com fan les americanes. Des del punt
de vista i la ideologia que es vulgui, pe-
rò que en parlin. L’origen de la Nova
Cançó es troba en una article publicat
a la revista Germinabit, germen de
Serra d’Or, que va escriure Lluís Ser-
rahima i que tenia un títol imperiós i
programàtic: “Ens calen cançons
d’ara.” Ens calen pel·lícules d’ara. El
procés té tots els excipients perquè en
surti una pel·lícula. Bona o dolenta ja
és una altra qüestió. Té moviments de
masses i introspecció, té persecu-

cions, espionatge, fugides, drama judi-
cial i carcerari, càrregues policials,
èpica, decisions extremes als despat-
xos, dilemes... La comicitat, com en la
pel·lícula de Lee, no hi és exclosa. La
tragèdia, tampoc. No caldria que hi
sortissin els protagonistes dels fets ni
els fets mateixos. La vida quotidiana o
les històries d’amor, familiars o labo-
rals que s’hi expliquessin podrien veu-
re’s condicionades de prop o de lluny
per la realitat política que ho impreg-
na tot i no deixa fred ningú.

Qui diu el cine diu la novel·la. En
Narcís Garolera em fa saber que un
amic seu acumula quatre-cents llibres
sobre el procés. No sé si en calen
tants. Tots són cròniques periodísti-
ques o assajos. Cap obra de ficció, que
jo sàpiga. Les novel·les prescindeixen
del procés. Els personatges van al bar:
deu ser tema de conversa a les taules
del costat. Van a la màquina del cafè:
comenten el temps. Al llit, s’hi rebol-
quen o hi dormen amb una naturalitat
que ens és negada des de fa un any.

“Ens calen cançons d’ara.” De mo-
ment anem tirant amb el Diguem no i
L’Estaca.

“El procés no ha
donat ni pel·lícules
ni novel·les ni
cançons

Vuits i nous

Ens cal narrativa d’ara
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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eia ahir Arnaldo Otegi, després
de la sentència del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans que li

ha donat la raó considerant que el seu
no va ser un judici just (i en el qual, re-
cordem-ho, el van condemnar a sis
anys i mig de presó), que espera que
un dia l’Espanyol reflexioni. “Espero
que un dia l’Estat entengui que té per-
fectament el dret a defensar la unitat
d’Espanya, però que només ho pot fer
mitjançant la seducció democràtica i
no la força”, deia ahir un Otegi dur i
contundent. Seducció democràtica? I
Espanya? Em sap greu, Arnaldo, però
malauradament a hores d’ara això en-
cara és un oxímoron. No hi confio, jo,
que la sentència del TEDH canviï res.
No hi confio, que el clatellot d’ahir de
la justícia europea (el nou clatellot,
perquè ja en porten uns quants), can-
viï gaire res. Han vist vostès, fins ara,
quina ha estat la “seducció democràti-
ca” que ha practicat l’Estat amb els in-

D ““Seducció
democràtica” i
“Espanya” encara és
un oxímoron

dependentistes catalans? Un cop de
garrot. La sentència d’ahir és dura,
molt dura. Perquè deixa clar, com re-
cordava Otegi, que a Espanya hi ha tri-
bunals que no són imparcials i que,
per tant, “són capaços de dictar sen-
tències sabent que són sentències in-
justes”. En qualsevol altre lloc, la sen-
tència europea provocaria un dalta-
baix. I faria revisar algunes de les ac-
tuacions que s’han fet fins ara en ca-
sos com els de l’1-O. Vostès hi confien?
Jo no. Ni confio en la “seducció demo-
cràtica” de l’Estat espanyol –ja vam

quedar prou seduïts l’1-O– ni crec que
la sentència d’ahir s’interpreti a Espa-
nya –com demana Otegi– com “una lli-
çó a aprendre”. Hi ha, a hores d’ara,
uns quants tribunals europeus que ja
s’han pronunciat pels fets de l’1-O,
com són els de Bèlgica, els d’Alemanya
i els d’Escòcia. Han vist vostès que en
el relat d’acusació de la Fiscalia o de
l’Advocacia de l’Estat s’hi incorpori
cap referència? Res. Ni s’esmenten, en
els relats, les decisions judicials euro-
pees que ja s’han pres. S’ignoren. Com
s’ignorarà ara la sentència d’Otegi.
Com que no té efectes pràctics, l’igno-
raran. En passaran olímpicament. Di-
lluns, un grup d’eurodiputats van visi-
tar els presos i, en boca de José Bové,
ho van deixar ben clar: “Els polítics ca-
talans no tenen assegurat un judici
just.” I ho sabem tots. No canviarà res,
Arnaldo. “Seducció democràtica”? Ha.
Fa la sensació que no saben què és. Ni
una cosa ni l’altra.

No hi confiïs, Arnaldo!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Edicions de 1984 va celebrar ahir el 34è aniversari
del projecte diferencial que l’ha caracteritzat, fu-
gint de les apostes més recurrents, recuperant
autors desconeguts, descobrint nous talents, pas-
sant per l’assaig, la poesia i la narrativa i combi-
nant els originals en català amb les traduccions.

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

Edicions diferencials

Òmnium Cultural lidera la creació de la Platafor-
ma Som el 80%, que té per objectiu mostrar la
transversalitat i la unitat d’una part molt majorità-
ria de la societat catalana, que es pronuncia en
contra de l’empresonament dels líders sobiranis-
tes i per una solució política al conflicte.

-+=

-+=

El dret a un judici just
Arnaldo Otegi

La majoria real
Marcel Mauri

-+=

Josep Cots

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha
donat la raó a Arnaldo Otegi dictaminant que l’Au-
diencia Nacional va violar el seu dret a un judici just
a Espanya. La justícia arriba anys tard, però reivindi-
ca Otegi, que ja no és en presó però que encara està
inhabilitat, i qüestiona de nou la justícia espanyola.

LÍDER DE BILDU

EDITOR

La sentència del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans

(TEDH) determinant que la justícia
espanyola va actuar amb prejudici i
parcialitat contra Arnaldo Otegi i
quatre membres més de l’esquerra
abertzale l’any 2011, violant d’aques-
ta manera el dret de qualsevol per-
sona a un judici just, previst en l’arti-
cle 6.1 del Conveni Europeu de Drets
Humans, suposa un revés molt im-
portant a la credibilitat de la justícia
espanyola, i per tant del mateix estat
de dret a Espanya. La conclusió
d’aquesta sentència és que els tribu-
nals espanyols –en aquest cas l’Au-
diencia Nacional i el Tribunal Su-
prem– van incomplir el paper fona-
mental que els atorga l’estat de dret
en democràcia i que, de resultes d’ai-
xò, Otegi, llavors el principal líder de
l’independentisme basc, ha com-
plert una condemna de sis anys i mig
de presó i 10 anys d’inhabilitació.

El desprestigi de la justícia espa-
nyola creix amb sentències com la
del TEDH, amb situacions insòlites
com la marxa enrere per interessos
econòmics a la sentència del Su-
prem sobre l’impost de les hipote-
ques, o amb la decisió de la justícia
alemanya de no extradir Carles Puig-
demont per rebel·lió tal com dema-
nava l’euroordre emesa per l’alt tri-
bunal espanyol. Però més enllà del
desprestigi, hi ha la constatació cada
cop més contrastada d’una justícia
que no ha fet la Transició, que manté
formes, criteris i dependències prò-
pies del règim franquista i que actua
amb un biaix polític evident que con-
tamina la seva actuació jurídica, com
va passar en el cas Otegi i com ha
passat ara amb la intervenció dels
jutges Llarena, Lamela o Ramírez
Suñer en el procés de l’1-O. A la vista
d’això, preguntar-se si l’estat de dret
espanyol complirà l’article 6.1 del
Conveni Europeu de Drets Humans
en el judici contra els líders de l’inde-
pendentisme català és pura retòrica.

Judici a la
justícia
espanyola

EDITORIAL

De reüll
Anna Serrano

Justícia
injusta

ebregada monumental a la justícia espanyola. En
un moment de màxim descrèdit, el Tribunal

Europeu de Drets Humans ha dictaminat que Arnaldo
Otegi i quatre demandats més no van tenir un judici just
a Espanya. L’Audiencia Nacional va violar l’article 6.1 del
Conveni Europeu de Drets Humans sobre l’accés “a un
procés equitatiu” en el cas Bateragune, contra diversos
membres de l’esquerra abertzale sota l’acusació
d’intentar reconstruir Batasuna seguint ordres d’ETA.
Otegi va ser condemnat a 10 anys de presó i 10

d’inhabilitació, que el Tribunal
Suprem va rebaixar a sis i mig. Va
complir la pena i està en llibertat.
L’Audiencia Nacional va dictar la
sentència el 2011, el Tribunal
Suprem la va revisar el 2012, i el
Tribunal Europeu de Drets Humans
d’Estrasburg l’ha censurat el 2018.
Sis anys més tard, i amb la

condemna complerta, dona la raó a Otegi, que va posar
en dubte la imparcialitat de la jutgessa que el va enviar a
la presó. Una magistrada que l’havia jutjat amb
anterioritat posant en evidència els seus prejudicis i que
hauria d’haver estat apartada, segons el TEDH. El
Suprem i el Constitucional no ho van considerar
necessari aleshores. La justícia injusta de l’Estat
espanyol, en evidència a ulls del món. Vermella i
avergonyida, anys després. L’esquema es repetirà amb
l’independentisme català, no en tinguin cap dubte.
Tardarà més o menys, però ho farà.

R

La justícia de
l’Estat
espanyol,
posada en
evidència a
ulls del món

http://epa.cat/c/j3u5ls
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Els consellers presenten recurs
per poder ser al 21-D. Els
polítics insisteixen que no han
comès cap delicte i es neguen
a dipositar la fiança.

10
anys

20
anys

La Confederació del Comerç
calcula que les vendes han
caigut un 10%. Un 5% de
botigues hauran de tancar si no
es reactiva el consum per Nadal.

El govern espanyol no posa cap
condició prèvia per obrir els
contactes amb ETA autoritzats
públicament per José María
Aznar.

Dies clau El comerç pateix Aznar i ETATal dia
com
avui fa...

 molts de vostès,
els passarà des-

apercebuda la cam-
panya que ara comen-
ça. Perquè prou mal-
decaps tenim al país

per estar-ne pendents, d’aquesta. I
perquè ens hem acostumat a trobar-
nos-ho tot a la taula, com si tot sortís
d’una proveta, de qualsevol laboratori.
Per això potser no seran conscients
que aquests dies una petita part del
país, la dels pagesos productors d’oli,
inicien una nova campanya. Això vol dir
que comença tot un engranatge que
va des de collir les olives fins que co-
mencin a sortir els rajos verdosos del
primer oli d’oliva extra verge. Les co-
operatives d’una part important del
país engeguen màquines i els pagesos
del sector inicien unes setmanes de
feina dura. En aquest inici de la collita
2018/2019 s’ha fet públic un informe
de l’Organització de Consumidors i
Usuaris (OCU) en què denuncien que
de 41 estudis d’oli d’oliva verge extra,
20 marques que es venen amb aques-
ta etiqueta no es corresponen amb la

realitat i no compleixen els requisits
del reglament europeu que regula la
comercialització de l’oli. O sigui, que no
es tracta d’oli d’oliva verge extra, sinó
d’una categoria inferior, segons aques-
ta organització, que en denuncia el
frau.

Les grans envasadores industrials
s’han queixat del procediment que ha
emprat l’OCU per fer aquestes anàlisis,
mentre que les organitzacions agràries
i la majoria de les denominacions d’ori-
gen la defensen. No podem donar gat
per llebre. A Catalunya tenim cinc grans
denominacions d’origen protegides
d’oli (Siurana, les Garrigues, Baix Ebre-
Montsià, Terra Alta i Empordà). Pocs
fraus es trobaran si qualsevol dia
d’aquests s’apropen a qualsevol de les
cooperatives que resisteixen els em-
bats i hi compren oli. Oli del bo. Serà bo
per al seu paladar, per a la seva i la nos-
tra economia, per conservar el territori i
els paisatges que crea l’activitat agrària
i perquè és la nostra contribució a la
continuïtat de la producció agrària de
proximitat. Fer país també és això.

A

Full de ruta
Carina Filella

Comença la
campanya

Pocs fraus es trobaran si
qualsevol dia d’aquests
s’apropen a qualsevol de les
cooperatives que resisteixen
els embats i hi compren oli
del bo

“La bondat i la
veritat, malgrat
poder ser lentes,
són i seran
imparables

rec que ens cal comptar a cent
abans de cridar qualsevol consig-
na. He vist escrit a més d’un lloc i

en actes a favor de la llibertat dels pre-
sos polítics també es va sentir, potser
sense quòrum total, el crit de “Ni oblit,
ni perdó”. Sé que no tothom estarà
d’acord amb mi, però no em sembla bé
callar si difereixo i trobo més positiu i
millor dir “Memòria i perdó”.

NO OBLIDAR ÉS NECESSARI, ens cal la me-
mòria, sí, perquè oblidar la intolerància, la
manca de respecte als dret humans més
elementals, la violència que va degenerar
en accions impròpies de gent civilitzada,
això s’ha de recordar, i fer recordar, per-
què no torni a passar. Deia Cató: “La ira
trava l’esperit, perquè no pugui discernir
la veritat.” Per tant si es llancen arengues
o crides a qui ha de protegir l’odre, s’està
induint la ira i és ben perillós de perdre els
estreps. La dignitat ha de ser respectada i
qui s’hagi equivocat amb la força de la vio-
lència, fora bo que reflexionés i, si té prou
coratge, s’excusi. L’excusa sincera ha de
trobar el perdó sincer. D’altra banda, la
resposta no pot ser la de ressentits i, sense

C tapar res, hem d’estar disposats al perdó i
cercar camins de pau. És lògic que l’agres-
sor, si es mira al mirall, no s’agradi i, si més
no en el seu interior, vulgui fer-se perdo-
nar. De fet amb el rebuig i la reprensió de
la comunitat ja en té ben prou. Mireu què
diu Siràcida (28,9-10): “Els dolents mo-
uen brega entre els amics, i sembren la
discòrdia enmig dels qui viuen en pau.”

TAMBÉ CAL DEFUGIR els atacs personals i
col·lectius perquè s’imposin la raó i la veri-
tat i així fer possible les justes reivindica-
cions que a fi de comptes, un dia o altre, se-
ran bones per a tothom, també per als

ofuscats i emboirats pels interessos im-
mediats. Ja Ciceró denunciava fa més de
2.000 anys: “S’ha d’acudir, doncs, als
atacs personals, quan la causa no pot ser
defensada amb raons.”
DEIA RAMON LLULL: “No hi ha veritable jus-
tícia sense bondat”, i també ens recorda:
“Ningú no es defensa bé quan està irat.”
Per tant, allunyem de nosaltres, tant com
siguem capaços, respostes irades enfront
de comportaments irats. Mai seran cons-
tructores de res de bo i no faran res més
que corsecar-nos i fer-nos mal a nosaltres
mateixos. Sabem el que és millor i ho
aprovem; llavors no caiguem en el que és
pitjor. Aquesta idea que ja surt a Les meta-
morfosis d’Ovidi, també ens ha d’ense-
nyar a tenir temprança i control, per ac-
tuar amb decisió, sí, però amb visió de fu-
tur i sense trencar-ho tot de mala manera.
Endavant amb fermesa, coratge i seny.
Sense renunciar a res d’honorable, anem
per camins de respecte i de comprensió i
fem-nos el regal de la serenor que ens farà
més donats a acollir que a rebutjar. La
bondat i la veritat, malgrat poder ser len-
tes, són i seran imparables. Repeteixo,
memòria sí, predisposició al perdó també.

Pere Fàbregues i Morlà. Grup Sant Jordi

Memòria i perdó
Tribuna

És venjança,
no justícia
b La fiscalia demanant penes
de rebel·lió per als presos ca-
talans és venjança, la justícia
absent del Reino de segles,
poder omnímode de les cas-
tes del reialme. L’Estat ex-
cloent i demofòbic envers el
poble. Catalans rebent l’odi
des del XVI, ho sedimenta la
política i màximes nodrint-ho,
“mientras haya catalanes...”.
Exclusiva unidad del poder, el
poble exclòs. L’imperialisme
davant la revolta catalana de-
mocràtica i la guerra desfer-
mada per mantenir les estruc-
tures del gran negoci i l’orgull
patriòtic: el del genocidi ame-
ricà de la hispanitat, eufemis-
me de raza, cinisme abjecte.
Repetit l’escàndol, amnistia al
franquisme: morts als fossars
i vorals de camins, el botí. Im-
pedint-ne la memòria. Ara l’“a
por ellos”, “los primeros serán
los Jordis” de La Zarzuela.
L’avís de la policia avisant els

gihadistes, del control dels
Mossos: 2015 operació Ca-
ront; el jutge va arxivar-ho,
l’amistat afermada pel CNI
amb l’atemptat del 17-A, pro-
hibida la comissió d’investiga-
ció: tot, catalanofòbia.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

Per amor a l’art

b Tendim a buscar sempre
una recompensa econòmica
pel nostre esforç laboral, però
i la satisfacció personal que
comporta fer quelcom que re-
alment t’omple? Veure com la
teva feina fa possible el benes-
tar d’altres és molt gratificant
i més quan ho has fet de ma-
nera altruista. Emociona veu-
re que grans projectes s’han
pogut dur a terme, i amb èxit,
gràcies a centenars de perso-
nes que han dedicat part del
seu temps a treballar-hi com a
voluntaris. I si tu n’has format
part, encara et satisfà més
veure’n el resultat final. Així

que moltes gràcies a tots els
voluntaris i voluntàries!
AIDA PADULLÉS BERNAT
Tàrrega (Urgell)

Rescat a la
sanitat pública
b La sanitat pública està en
perill. Només cal visitar un
CAP per veure el seu estat, i
no em refereixo només a les
instal·lacions, sinó a les condi-
cions dels treballadors i treba-
lladores dels centres. Als hos-
pitals la situació no és millor,
ans al contrari. Obres, pa-
cients als passadissos i falta
d’empatia generada per hora-
ris insuportables i sous baixís-
sims són característiques que
ja es veuen com a normals per
qui visita aquests espais.
M’agradaria saber si, en algun
moment, la sanitat pública se-
rà rescatada o si la situació
continuarà així indefinida-
ment i si també si les perso-
nes encarregades de gestio-
nar aquesta situació deixaran

que la gent segueixi tirada als
passadissos i patint les inter-
minables esperes per rebre
tractaments, atenció i inter-
vencions mèdiques.
ÀLEX MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)

El Nadal
ja és aquí
b Molts carrers de Barcelona
ja han penjat els llums de Na-
dal. Als supermercats ja pots
escollir quins torrons vols per
a aquestes festes o, qui sap,
per a aquesta nit. Les grans
superfícies ja estan plenes de
joguines i decoracions nada-
lenques. El Nadal s’avança ca-
da cop més. Aquestes festes
són cada cop més consumis-
tes. Ens oblidem que el millor
regal és regalar temps i amor.
Que no hi ha res com una
abraçada, un “t’estim” i com-
partir somriures.
PILAR ROIG SERRA
Barcelona

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

El lector escriu
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Damià Calvet, CONSELLER DE TERRITORI

“La justícia no pot ni podrà segrestar la democràcia”La frase del dia

“Gràcies a
aquests magistrats
caminant a
trompades per un
jardí pacífic, ara ja
és impossible una
sortida idònia per a
aquesta tempesta
(hipotecària)
perfecta.

s la nostra una societat ben parti-
cular, on tendim a comprar terra o
casa, com si ens la poguéssim en-

dur a l’altre barri. Dotat de gran sentit
autocrític, un dels meus mestres, que
va comprar casa al seu Arnedillo natal,
mostrava amb sorna l’escut de pedra
incorporat al seu frontispici, on es lle-
gia: “Aquí ja hi va viure un altre que va
creure que jo era seva.” És probable que
les noves generacions ja no pensin tant
a tenir una casa en propietat, però la
seva consideració com a guardiola a la
vista de la bombolla generada sobre els
arrendaments, i la cultura que ha estat
dominant fins ara no els posa fàcil can-
viar de la compra al lloguer.

A TOT ESPANYA hi ha la mateixa tendència
a hipotecar-se la vida. Com sigui que no
tenim possibilitat de comprar els somnis
materials que ultrapassen la nostra capa-
citat econòmica actual, decidim fer el salt
carpe diem que suposa la compra a termi-
ni. Sigui el que comprem una casa, un pis
o una plaça de garatge, qui ens deixa els
diners vol cobrar-se’n un preu que no en
va es diu “interès”, però sobretot vol la ga-
rantia del retorn del préstec; aquesta ga-
rantia és la hipoteca, un dret real gravant
l’immoble, que s’inscriu al Registre de la
Propietat i que no s’elimina fins al retorn
complet del diner prestat.

LES DIFERÈNCIES entre el nostre sistema i
els dels altres països són bàsicament de
dos tipus: d’una banda, hi ha una diferèn-
cia jurídica; als Estats Units, per exem-
ple, l’únic contracte és el d’hipoteca, el no-
tari no existeix (una despesa menys), si
no es pot pagar tot es salda quedant-se el
pis qui ens deixa els diners (majoritària-
ment un banc), però això sí, el preu que es
paga pel diner és molt més alt. A banda
queda, per descomptat, la mala praxi que
vam conèixer com “bons porqueria”,
compressió inaudita d’hipoteques conce-
dides a persones sobre les quals la segure-
tat que poguessin pagar tendia a zero.

É
PERÒ TAMBÉ HI HA una diferència de caire
més sociològic, com he dit abans, i és
aquesta tossuda voluntat nostra de tenir
uns totxos o arbres que puguem conside-
rar propis. Més enllà de l’avinentesa
d’aquesta fórmula d’estalvi i de manteni-
ment del poder adquisitiu d’aquest estal-
vi (al llarg de la història el preu dels immo-
bles sols ha baixat de forma consolidada
un cop i sols per als productes immobilia-
ris considerats tòxics), el cert és que és
Espanya el país europeu amb més ten-
dència a comprar el departament on es
viu, i per descomptat amb més tendència
a tenir en propietat segones i terceres re-
sidències. Això ha fet que l’Estat hagi tro-
bat un nínxol més sobre el qual exercir la
seva força incontestable, i si als països del
nostre entorn immediat l’impost d’actes
jurídics documentats que grava la hipote-
ca és molt petit o senzillament inexis-
tent, aquí pot arribar a ser d’un punt i mig
sobre el cost total del préstec demanat
per la compra. S’ha de recordar que

aquest és un impost cedit a les comuni-
tats autònomes, que tenen la possibilitat
de modular el cost tributari de l’operació;
a Catalunya estem al topall màxim, a dife-
rència del que passa al País Basc (o la ciu-
tat de Melilla, per si algú té temptació de
dir que la cosa va de necessitats dinerà-
ries provocades per tercers) on el grava-
men és de mig punt.

EN EL NOSTRE SISTEMA la garantia hipote-
cària sols és un plus sobre l’obligació de re-
tornar el diner, que pot romandre, per
tant, tot i perdent la casa. Que pagui l’im-
post d’actes jurídics documentats qui de-
mana el préstec és un altre dels factors
tinguts en compte per la banca a l’hora de
calcular el preu de les hipoteques. Si
aquests factors varien, el preu variarà.

MENTRE ESCRIC AIXÒ no se sap encara
com acaba la deliberació de la sala conten-
ciosa del Tribunal Suprem sobre la sen-
tència d’octubre que ha trasbalsat un te-
ma pacífic des de 1995, i on sens dubte
han tingut un paper determinant les no-
ves actituds robinhoodianes de la judica-
tura per intentar separar-se dels social-
ment considerats “dolents”, en aquest
cas la banca. Però si després de la delibe-
ració es consolidés la nova jurisprudència
i si qui s’hipoteca, a més, vol que l’única
garantia del deute sigui l’immoble, molts
donaríem salts individuals d’alegria, però
haurem de saber que una generació, la
que ens ve darrere, ja no podrà demanar
hipoteques. Els somnis de la part més fe-
ble de la societat ja no seran adquiribles,
perquè, en el seu món precaritzat i de
sous minvants, cada termini serà una
muntanya impossible de salvar. Potser és
el que es vol, posar fi a aquesta mena de
guardiola de postguerra, però jo ho veig
com el que normalment s’anomena “tret
al peu”, perquè gràcies a aquests magis-
trats caminant a trompades per un jardí
pacífic, ara ja és impossible una sortida
idònia per a aquesta tempesta (hipotecà-
ria) perfecta.

Montserrat Nebrera. Professora de dret constitucional

La tempesta perfecta
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

l veredicte de
l’Audiencia (Na-

cional), el reps, si ets
un ciutadà com cal i
sense fums, com una
plantofada. No ho di-

guis, però: t’ho avisen tot invocant el
dogma de la separació de poders o el
preàmbul de la CE: “La Nació espanyo-
la, amb el desig d’establir la justícia, la
llibertat i la seguretat i de promoure el
bé de tots els que la integren...” I en
l’article 1: “Espanya es constitueix en
un estat social i democràtic de dret,
que propugna com a valors superiors
del seu ordenament jurídic la llibertat,
la justícia, la igualtat i el pluralisme po-
lític.” I l’article 14 diu: “Els espanyols
són iguals davant la llei, sense que pu-
gui prevaler cap discriminació per raó
de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstàn-
cia personal o social.” M’ho crec? Han
rebut un tracte idèntic els Rato, Bárce-
nas, Mata, Urdangarin i família?
Quants mesos van ser a la presó els
responsables polítics dels assassinats
dels GAL? Tots són iguals davant la
llei? Puc exercir, sense ser sancionat, el
dret a dubtar-ho?

Ja deia Lenin que la imprecisió ter-
minològica és a l’origen de pràctiques
injustes i perverses. Els substantius
que condemnen el meu admirat Oriol
Junqueras, per exemple, ¿no resulten
equívocs, quan s’apliquen amb con-
tundència a allò que ha passat a Cata-
lunya com si es tractés dels efectes de
la bomba atòmica a Hiroshima o les
barbaritats comeses per un Caudillo
de España por la gracia de Dios?

Em temo que tot plegat és un mun-
tatge maquiavèl·lic destinat a fer créi-
xer, i com!, les voluntats independen-
tistes a Catalunya: llàstima que no dei-
xin que sigui la immensa majoria, si-
lenciosa, això sí, la que decideixi, amb
les regles del joc exigibles, el seu futur.

E

De set en set
Ignasi Riera

Justícia, sí i sí
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Miquel Buch, conseller
d’Interior i expresident de
l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), i Neus
Lloveras, expresidenta
de l’Associació de Munici-
pis per la Independència
(AMI), en van tenir prou
amb mitja hora de declara-
ció cadascun per exposar
al magistrat del TSJC Jor-
di Seguí que la seva actua-
ció “no va ser pas delicti-
va” i que, com a líders de
les dues entitats munici-
palistes, van “informar”
els alcaldes sobre el refe-
rèndum d’autodetermina-
ció de l’1-O i els van “ani-
mar” a participar-hi, se-
gons van explicar en sortir
del Palau de Justícia.

La fiscalia va presentar
una querella, el setembre
del 2017, contra Buch i
Lloveras per un delicte de
desobediència al Tribunal
Constitucional (TC) per
haver impulsat la votació
tot i que havia estat sus-
pesa per aquest tribunal.
“Nosaltres vam fer política i
vam respondre a les inquie-
tuds dels alcaldes”, va asse-
gurar Lloveras. L’alcaldes-
sa de Vilanova i la Geltrú va
indicar que també va mani-
festar al jutge que “el Tribu-
nal Suprem ja l’havia inter-
rogat per aquests fets i per
d’altres, i que va decretar
el sobreseïment lliure” en la

causa per rebel·lió contra
ella, l’expresident Artur
Mas i la líder del PDeCAT,
Marta Pascal. A més, el que
era titular del jutjat d’ins-
trucció 13 a Barcelona, que
instruïa la causa contra els
organitzadors de l’1-O i que
va morir diumenge, també
va refusar investigar Llove-
ras com insisteix a dema-
nar l’acusació de Vox.

Per la seva banda, el con-
seller Buch va reiterar al
magistrat que l’AMI i l’ACM

són entitats “privades, no
pas institucions públi-
ques”. Precisament, el ma-
gistrat ja va descartar in-
vestigar els dos presidents
pel delicte de malversació
de fons públics. “No vam
donar cap ordre perquè
respectem l’autonomia del
món local”, va declarar l’ex-
president de l’ACM. Buch i
Lloveras també van aclarir
que no van rebre cap noti-
ficació del TC per aturar
l’1-O, i que la carta del dele-
gat del govern, Enric Millo,
en què alertava de la sus-
pensió als alcaldes, va en-
trar al registre dels seus
ajuntaments. El fiscal no
els va fer cap pregunta.

La querella de la fiscalia
es fonamenta en tres cor-

reus electrònics que van
enviar als municipis asso-
ciats entre el 6 i el 12 de se-
tembre del 2017. El primer
era un model de decret per
donar “suport polític” al
govern de cara a l’1-O. El
segon, un informe de se-
cretaris municipals, que
validava jurídicament l’ac-
ció. I en el tercer, l’AMI en-
viava una adreça web per
descarregar-se cartells, i
avisava que s’havien de po-
sar només en campanya.

Judit Gené, advocada
de Buch i Lloveras, va
avançar ahir que tornarà
a demanar l’arxivament
de la causa, ja que conside-
ra que el que van fer no en-
caixa pas en el delicte de
desobediència. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Buch i Lloveras defensen la
seva acció de suport a l’1-O
a El conseller i expresident de l’ACM i l’expresidenta de l’AMI declaren al TSJC com a investigats per
desobediència a Asseguren que no van rebre cap notificació del TC i que les entitats són privades

Els expresidents de l’AMI i
l’ACM van ser acompanyats
fins a la porta del TSJC per
una nombrosa comitiva en
què anava el govern en ple, en-
capçalat pel president Quim
Torra, després que s’avancés a
primera hora el consell execu-
tiu perquè hi pogués partici-
par l’ara conseller d’Interior.
També hi havia els seus res-

Neus Lloveras i el conseller Miquel Buch, entrant al Palau de Justícia, ahir ■ JUANMA RAMOS

pectius relleus, Josep M. Cer-
vera i David Saldoni, que van
demanar que cessi la persecu-
ció i que s’arxivin les causes
obertes contra alcaldes per
l’1-O. També els van acompa-
nyar diversos batlles i diputats
de JxCat i ERC, a més de la cu-
paire Maria Sirvent. En canvi,
no hi havia ningú dels comuns
ni del PSC, fet que va criticar

el portaveu de JxCat, Albert
Batet. Si bé hi va ser el vice-
president de l’ANC, Josep
Cruanyes, aquest cop les enti-
tats no van convocar cap con-
centració popular de suport.
Això sí, hi havia un grup de
funcionaris d’Interior i Territori
convocats per les assemblees
en defensa de les institucions
catalanes. ■ Ò. PALAU

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

Nombrosa comitiva política, poca mobilització popular

3
correus electrònics enviats
per l’ACM i l’AMI als alcaldes
perquè participessin en l’1-O
són la base de la querella.

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

La xifra

La sala penal del Tribunal
Suprem (TS) ha refusat
la petició del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
d’expulsar de la causa con-
tra els independentistes
catalans, que el manté en
presó preventiva des de fa
un any, el partit ultradretà

Vox, que exerceix d’acusa-
ció popular. Cuixart al·le-
gava que el partit “no actua
de bona fe” i aprofita per
fer propaganda electoral.

Tot i la negativa, en la re-
solució, coneguda ahir, els
set magistrats que jutjaran
els presos polítics admeten
que en altres causes la sala
“ha cridat l’atenció” sobre
el fet que els partits polítics

no haurien de poder exer-
cir d’acusació popular “per
tal d’evitar el risc de traslla-
dar al procés penal la conte-
sa política”. I lamenten que
aquesta proposta no fos ad-
mesa en reformes de la llei
d’enjudiciament criminal.

En la petició d’expulsió,
els advocats de Cuixart,
Marina Roig i Àlex Solà, ex-
posaven que, amb les ex-

pressions usades pels lí-
ders de Vox en l’acte que el
partit va celebrar a Vistale-
gre l’octubre passat, es feia
“un ús espuri” de la figura
de l’acusació popular. La
sala penal respon que l’acu-
sació popular “ha d’actuar
de bona fe, però no és im-
parcial” i que amb el marc
jurídic vigent no pot fer fo-
ra Vox de la causa. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

El TS rebutja expulsar Vox, però vol
que els partits no facin d’acusació

Javier Ortega, secretari general de Vox i advocat del partit
ultra al Suprem, en un acte polític a Barcelona ■ EFE
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Pel cap baix, al gener. El
govern no preveu que es
puguin aprovar els pressu-
postos fins després de les
festes de Nadal, de mane-
ra que caldrà una “pròrro-
ga tècnica” dels comptes
actuals. La consellera de la
Presidència i portaveu de
l’executiu, Elsa Artadi, ho
va atribuir a qüestions de
calendari, ja que en la re-
unió del consell de la set-
mana que ve el projecte
pressupostari no estarà a
punt i difícilment es po-
dran tramitar al Parla-
ment abans que acabi
l’any. Els nous comptes
encara no han passat pel
preceptiu Consell Tècnic
de la Generalitat i tot just
s’estan concretant les xi-
fres de cada departament.
De moment, “s’estan aca-
bant de treballar en clau
interna”. “Anem amb re-
tard, no amb el calendari
que ens hauria agradat”,
va admetre Artadi. “És
possible que durant un pe-
ríode s’hagin de prorrogar
els pressupostos actuals”,
va assumir.

Però una cosa és el ca-
lendari i una altra de ben
diferent són els suports
parlamentaris per tirar-
los endavant. Més enllà de
la CUP, que ja s’ha auto-
descartat –ahir ho torna-
va a fer– com a crossa de
l’executiu encara que el
govern no renunciï a nego-
ciar-hi igualment, el grup
que Junts per Catalunya
i ERC hauran de convèn-
cer és Catalunya en Comú
Podem, és a dir, Ada Co-
lau, que també malda per
aprovar els seus comptes.
El festeig “s’ha intensifi-
cat”, segons Artadi, però
comença d’aquella mane-
ra. La consellera va adver-
tir ahir el portaveu dels co-
muns, Joan Mena, que no
admetrà “xantatges” per
forçar l’independentisme
a donar suport als pressu-
postos de l’Estat, després
que diumenge Mena avi-
sés els republicans i post-
convergents que serà “difí-
cil” que s’aprovin els nú-

meros de la Generalitat si
no hi ha llum verd als de
Pedro Sánchez, fet que po-
dria “aplanar el camí” per
trobar una solució per als
presos polítics. Artadi es
va mostrar sorpresa pel
fet que Mena vinculés les
dues coses i li va demanar
explicacions.

El diputat dels comuns
David Cid espera que els
cridin per negociar d’aquí
a pocs dies, però d’entrada

“la música no sona bé”,
pels inputs que arriben del
govern en el sentit que no
vol tocar la fiscalitat i que
no aprovaran els pressu-
postos de l’Estat. Cid nega
que sigui cap xantatge o
un intercanvi de cromos,
sinó una potencial pèrdua
milionària. També aposta
per una reforma fiscal per
aportar més recursos, que
no estarien limitats pel
compliment de la regla de

la despesa.
En qualsevol cas, la por-

taveu va recordar que “hi
ha pel mig el pressupost de
l’Ajuntament de Barcelo-
na i l’alcaldessa no té ma-
joria”. Colau va plantejar
un acord a tres bandes
(Ajuntament, Generalitat
i govern espanyol) per
aprovar-se mútuament els
comptes, però l’indepen-
dentisme ja ha donat un
cop de porta als de Sán-

chez, pactats amb Podem,
després de conèixer, di-
vendres, les peticions de
pena als presos. Tanma-
teix, Quim Torra no des-
carta arribar a acords a
dues bandes amb Colau,
encara que el govern va re-
treure ahir als comuns
que, d’una banda, adme-
tin que “hi ha un problema
de democràcia i de drets” a
Espanya, però de l’altra no
tinguin cap inconvenient
a donar suport als comp-
tes de l’Estat perquè “són
les coses de menjar”.

Artadi no entén que els
comuns es prestin a lligar
“a manera de xantatge”
els comptes amb l’aprova-
ció de l’increment del sala-
ri mínim interprofessio-
nal, que es pot aconseguir
per altres vies. “No fa falta
que vagi en el pressupost”,
va recalcar. En aquest cas,
la consellera no veu per
què el PDeCAT o ERC hau-
rien de votar contra l’in-
crement de manera pun-
tual al Congrés, tot i l’ulti-
màtum de Torra a Sán-
chez per tombar els comp-

tes vinculat a la falta d’una
solució política al conflicte
català. Artadi recorda
que anteriorment els dos
grups independentistes a
Madrid s’han mostrat a fa-
vor d’apujar el salari mí-
nim. “Si hi ha aspectes en
què coincidim, perquè en-
tenem que és una bona po-
lítica que cal seguir, no tin-
dria sentit frenar-la. Com-
partim que el salari mínim
ha d’augmentar, no po-
dríem estar-hi en contra”,
va justificar.

Fonts del Departament
d’Economia precisen que
ja s’ha presentat el marc
pressupostari a tots els
grups, i que en els propers
dies s’entrarà a negociar

amb cadascun. Reunions
importants en aquest sen-
tit es desenvolupen a
Brussel·les. Després que el
líder de Podem, Pablo Igle-
sias, visités Oriol Junque-
ras a Lledoners i truqués
per telèfon al president
Carles Puigdemont, el pri-
mer tinent d’alcalde de
Barcelona, Gerardo Pisa-
rello, va traslladar diu-
menge al president exiliat
la necessitat de “fer com-
patibles les seves deman-
des democràtiques” amb
la “molt delicada” situació
econòmica i social i la de-
fensa dels pressupostos de
l’Estat. La mà dreta de Co-
lau va revelar el contingut
de la reunió que va man-
tenir amb Puigdemont a
Waterloo: “Jo només he
demanat que ens pren-
guem el temps que sigui
necessari, que intentin
pensar amb el cap fred,
que no renunciïn a cap
tipus de demanda, però
també que siguin capaços
de donar resposta a les ne-
cessitats quotidianes dels
nostres ciutadans.” Pisa-
rello va insistir que si els
pressupostos de Sánchez
no s’aprovessin, Catalu-
nya deixaria de rebre
2.200 milions d’euros. ■

El govern albira una pròrroga
“tècnica” dels pressupostos

Emili Bella / Òscar Palau
BARCELONA

a L’executiu assumeix que els comptes no s’aprovaran aquest any a Artadi refusa el “xantatge” dels comuns
de vincular els presos amb els números de Sánchez i recorda a Colau que també necessita suports per als seus

Ahir es va constituir al Parla-
ment la comissió d’estudi so-
bre l’aplicació del 155 a Ca-
talunya, que presidirà Toni
Morral (JxCat). Carles Riera
(CUP) en serà el vicepresident
i Gemma Espigares (ERC), la
secretària. Cs no hi va enviar
cap representant, i el del PP,
Santi Rodríguez, va demanar
irònicament que, “vistos els
antecedents i per economia
processal”, els grups presen-
tessin ja directament les con-
clusions, “que ben segur que

La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, ahir, després de la reunió del consell executiu ■ ACN

ja tenen redactades”. Rodrí-
guez, tot i que d’entrada hi
continuarà assistint, va la-
mentar que es vulgui fer un
“escarni públic”, fet que van
negar JxCat i ERC, que volen
“escoltar tothom” per saber
què ha suposat el 155, i diuen
que no vetaran ningú. El PSC
va reclamar “mirada àmplia”
perquè la comissió sigui trans-
parent i reconegui “si també
va tenir alguna conseqüència
positiva”. Els grups ara tenen
fins al 16 de novembre per

presentar propostes de com-
pareixença i pla de treball,
abans que la comissió s’estre-
ni, el dia 20. Segons l’acord del
ple del juliol, el seu objectiu en
concret és analitzar els efec-
tes de l’aplicació de l’article
155 “en el sentit més ampli”,
com ara les causes que ho van
motivar, l’adequació d’aques-
ta aplicació a la legalitat, el ca-
ràcter de les mesures adopta-
des i les seves conseqüències
i la valoració dels danys i les
possibles responsabilitats.

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

Es constitueix la comissió d’estudi sobre el 155

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

“Sense pressupostos
a l’Estat, no hi ha
diners per a uns
comptes socials a
Catalunya”
Jéssica Albiach
PRESIDENTA DEL GRUP DELS COMUNS

“El salari mínim
ha d’augmentar,
no podríem estar-hi
en contra”

Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

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

Les frases
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XEVI SALA

El president Puigdemont no perd el temps. L’ende-
mà mateix que el jutge belga decidís deixar-lo en lli-
bertat, 200 alcaldes s’hi reuneixen a Brussel·les per
donar-li suport i s’hi fan la famosa fotografia amb
les vares. Mentrestant, Rajoy i Santamaría persis-
teixen en l’error de menysprear-ho. ■ EFE

Suport massiu del
municipalisme

MALEÏDA HEMEROTECA
AVUI FA UN ANY 7 de novembre del 2017

Hisenda comença a
investigar els comptes
El Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol rep l’en-
càrrec del Ministeri d’Hisenda d’investigar com es
va finançar el referèndum de l’1 d’octubre. És l’inici
de les investigacions que més endavant culmina-
ran amb la polèmica frase del ministre Montoro:
“Ni un sol euro públic s’ha destinat al procés.”

SORAYA
SÁENZ DE
SANTAMARÍA
VICEPRESIDENTA
ESPANYOLA

“No podem perdre
el temps amb un
expresident que
té moltes estones
lliures”

Pren cos l’aliança dels
comuns per a les eleccions
Les bases de Podem donen l’aval majoritari a
l’aliança amb Catalunya en Comú amb el 72% dels
vots. La nova formació unirà forces de cara a les
eleccions del 21 de desembre posant clarament
l’accent en la defensa del dret a l’autodeterminació.
Xavier Domènech encapçalarà la llista.

CARLOS
LESMES
PRESIDENT DEL
TRIBUNAL
SUPREM

“Puigdemont fa
atacs furibunds
dient que a Espanya
no es respecten
els drets”

El Tribunal d’Apel·lació de
Gant consulta la justícia
europea abans de decidir
sobre l’extradició del mú-
sic mallorquí Josep Miquel
Arenas, àlies Valtònyc. Se-
gons va informar ahir la
fiscalia de Flandes Orien-
tal en un comunicat,
aquest tribunal ha formu-
lat dues qüestions prejudi-
cials al Tribunal de Justí-
cia de la Unió Europea,
amb seu a Luxemburg, so-
bre com s’ha d’aplicar la
reforma de la llei d’enalti-
ment del terrorisme en el
cas de l’euroordre del can-
tant.

Segons la fiscalia, els
delictes d’enaltiment del
terrorisme que permeten
l’extradició automàtica en
una euroordre requerei-
xen “un llindar penal de
tres anys” a l’Estat espa-
nyol. En canvi, el tribunal
té dubtes sobre si es pot
aplicar aquest tipus d’ex-
tradició tenint en compte
que, quan Valtònyc va fer
les cançons per les quals
l’Audiencia Nacional el va
condemnar a presó, el càs-
tig màxim eren dos anys,
però quan es va emetre
l’ordre europea de deten-

ció ja eren tres. De fet, el
cantant va ser condemnat
a dos anys de presó pels de-
lictes d’enaltiment del ter-
rorisme, a un per injúries a
la corona i a sis mesos per
amenaces, però només el
primer delicte permet
l’extradició automàtica.
La via alternativa que po-
dria permetre el lliura-

ment de Valtònyc és que hi
hagi doble incriminació,
és a dir, que el codi penal
belga també inclogui
aquesta infracció. La de-
fensa nega que aquest ca-
mí sigui possible.

Per tant, el tribunal vol
saber primer si es pot apli-
car de forma retroactiva
una llei més severa per jus-
tificar la via de l’extradició
automàtica. L’advocat del
jove mallorquí, Simone
Bekaert, es va mostrar
ahir convençut que, fins i
tot si Luxemburg aprova
l’aplicació retroactiva de
la llei, això no necessària-
ment implicaria una sen-
tència favorable al lliura-
ment del cantant a les au-
toritats espanyoles.

Per ara, el cas queda
ajornat fins al 22 de gener,
però els advocats veuen
“poc probable” que ja hi
hagi resposta de Luxem-
burg aquell mateix dia. Ai-
xí, segons Bekaert, fins
que Gant no tingui una
resposta no es pronuncia-
ran sobre “el fons de la
qüestió”. En qualsevol cas,
si el tribunal d’apel·lació
dona llum verd a l’euroor-
dre o si la rebutja, com va
fer el jutjat de primera ins-
tància, tant la fiscalia bel-
ga com la defensa de Valtò-
nyc poden recórrer-hi en
últim terme al tribunal de
cassació, que també po-
dria consultar a Luxem-
burg abans de resoldre de-
finitivament. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bèlgica ajorna la decisió
sobre Valtònyc i consulta
abans la justícia europea
a Envia dues preguntes prejudicials al TJUE abans de decidir a Els jutges volen
aclarir si es pot aplicar retroactivament la llei sobre enaltiment del terrorisme

Brussel·les

Natàlia
Segura

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

La frase

“El 2012 l’enaltiment
del terrorisme
estava penat
amb un màxim
de dos anys ”
Simone Bekaert
ADVOCAT DE VALTÒNYC

Valtònyc atén els mitjans de comunicació al Tribunal d’Apel·lació de Gant, ahir ■ ACN

El president de la compa-
nyia farmacèutica Grífols,
Víctor Grífols, va demanar
ahir que es pugui fer un
“referèndum” a Catalunya
sobre la independència i
que s’acati. “Jo soc refe-
rendumtista, va dir en

una entrevista a Catalu-
nya Ràdio, i va demanar
que es pugui fer aquí com
aquest diumenge s’ha fet a
Nova Caledònia. “Ha sortit
que no, que Nova Caledò-
nia no es vol independit-
zar de França. Doncs molt
bé, no? La gent ho accepta
i no passa res”, va afirmar.

L’empresari català, pre-

sident de l’única empresa
de l’Íbex 35 que ha man-
tingut la seu a Catalunya
tot i les pressions de l’Es-
tat, va ser qui l’abril del
2014 va demanar a l’ales-
hores president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, que
tirés endavant amb la con-
sulta del 9-N. “No s’arron-
si”, li va dir en un acte
públic. Grífols creu que
un referèndum és l’única
possibilitat de deixar les
coses clares. “Si surt que
no, és que no; si surt que
sí, és que sí. Un cop tin-
guem un referèndum, aca-
taré el que surti”, va afir-
mar. ■

Grífols demana un
referèndum i que
s’acatin els resultats

Redacció
BARCELONA

L’empresari farmacèutic
català Víctor Grífols
■ JUANMA RAMOS
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La fiscal rebaixa a
tres anys i mig de
presó la petició per
“un furt per gana”

SOCIETAT

El noi que va robar un entrepà
en un forn de Barcelona va as-
segurar ahir en el judici que ho
va fer perquè tenia gana. La fis-
cal només va acceptar de re-
baixar-li de quatre anys i deu
mesos a tres anys i mig de pre-
só la pena que li sol·licita per-
què manté que va ser un roba-
tori amb intimidació i ús d’ar-
ma. El jove va demanar a un
client que li comprés menjar i
aquest ho va refusar. Aleshores
es va atansar al mostrador i va
agafar un entrepà, fet que va
espantar una venedora perquè
duia a la mà un petit tros de
llauna. L’advocada del noi, Mò-
nica Caellas, va demanar la se-
va absolució amb l’eximent
d’estat de necessitat perquè
“va ser un furt per gana.” I va
afegir: “No és un robatori per-
què no hi ha cap dany patri-
monial: no se sap el preu de
l’entrepà ni s’han ofert accions
al forn. I dir que la gana és
ànim de lucre atempta contra
el sentit comú.” ■ M.PIULACHS

Reig Jofre va
guanyar 4,2
milions fins al
setembre

ECONOMIA

La farmacèutica Reig Jofre va
guanyar 4,2 milions d’euros
en els nou primers mesos de
l’any, 30% més que en el ma-
teix període de l’any passat,
segons va informar ahir la
companyia, que vol entrar al
mercat dels Estats Units el
2019. Les vendes al final del
tercer trimestre de l’any van
arribar a 133 milions d’euros,
12% més, gràcies al bon com-
portament del mercat espa-
nyol i al creixement de la línia
de complements nutricionals
en els seus principals mer-
cats. L’activació de projectes
d’R+D per 3,6 milions d’euros
va permetre millorar el resul-
tat d’explotació, que, junta-
ment amb l’increment de les
vendes i les millora del marge
brut, va provocar un augment
de l’ebitda del 21%, fins a arri-
bar a onze milions
d’euros.■ EFE

SEGURETAT

Lliure però vigilat el menor
abusador de dones grans
La fiscalia de menors ha de-
cretat ordre de llibertat però
sota control, vigilància i edu-
cació per part dels tècnics de
la Generalitat per al noi de 16
anys detingut pels Mossos
com a autor d’abusos a al-
menys cinc dones grans a
Olot, una d’elles octogenària.
La fiscalia, després d’escoltar
el menor, que va admetre ser
l’autor dels actes, no va consi-
derar que el jove fos un perill
públic, però en vista d’una pri-
mera diagnosi del forense
també va ordenar que fos sot-
mès a una avaluació psiquià-
trica per calibrar si té algun ti-
pus de trastorn mental o se-
xual que expliqui l’estrany
comportament d’abordar do-
nes d’edat avançada, tocar-les
i masturbar-se davant seu. El
noi va arribar d’Hondures fa
pocs mesos i es va establir a
Olot, a casa d’una germana i
el seu home, i assistia a clas-
ses per aprendre català regu-

larment. La decisió de deixar-
lo lliure pel carrer no ha agra-
dat a la Dolors, de 66 anys, la
víctima més jove, que va col-
laborar amb els Mossos per
localitzar el jove abusador i
que relata que va viure una
experiència “angoixant i fasti-
gosa” per culpa del noi, tot i
que, a ella, no la va arribar a
tocar. Relata que va veure ve-
nir el jove mig ajupit i que li va

començar a xerrar dient-li que
s’havia escapat de casa i que
si la seva germana s’assaben-
tava el picaria. De sobte, ella
va veure que es començava a
masturbar davant seu i va te-
nir temps just d’apartar-se
abans que ejaculés. Després el
noi va marxar corrent. Aques-
ta actuació perpetrada el 26
de setembre, la va repetir fins
a cinc cops amb dones dife-
rents i una d’elles, octogenària,
va reaccionar clavant-li un cop
de paraigua. Durant els atacs,
el noi es mig tapava la cara
amb els propis cabells i cap de
les víctimes no el van reconèi-
xer a través de la fotografia
que els ensenyaven els Mos-
sos. El noi, que va admetre
que era l’autor dels estranys
assalts sexuals quan els mos-
sos van picar la porta a casa
seva, es va negar a declarar a
comissaria però després va
admetre els fets davant de la
fiscalia. ■ TURA SOLER

Una víctima, al carrer on va
ser atacada ■ TURA SOLER
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ANUNCI
d’informació pública del Projecte constructiu actualitzat de 

desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de
la Bisbal d’Empordà i de la llista de béns i drets afectats per l’execució

de les obres, clau LSA.00080/01.P1.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 18 de setembre de
2018 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un perío-
de d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclama-
cions del Projecte constructiu actualitzat de desdoblament dels col·lectors en alta
del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà i de la llista de béns i drets afec-
tats per l’execució de les obres, clau LSA.00080/01.P1, el qual resta a disposició
del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació Territorial Girona de l’Agència Catalana
de l’Aigua, Carrer de Ciutadans, 11,17004 Girona.
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Plaça del Castell, s/n, 17100 La Bisbal d’Em-
pordà.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça:
http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-pu-
blica/
Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’exe-
cució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els
escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les carac-
terístiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària,
i d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropia-
ció forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Regla-
ment de 26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i
interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert
en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir
els possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els
drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat
d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa re-
ferència al fet que l’aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d’in-
terès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocu-
pació dels béns i drets afectats.
Barcelona, 3 d’octubre de 2018
Sílvia Esteve Garcia
Cap del Departament de Gestió Administrativa

Annex
Terme municipal de la Bisbal d’Empordà
Finca de projecte núm.: 1
Parcel·la: 9010
Polígon: 4
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 1.915,13
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 19.156,66
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 2
Parcel·la: 48
Polígon: 4
Titular: Plaja Johera, Albert
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 114,81
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 3
Parcel·la: 98
Polígon: 4
Titular: Castelló Mir, Maria
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 4.985,73
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 4
Parcel·la: 9014
Polígon: 4
Titular: Generalitat de Catalunya
Superfície de servitud, en m2: 31,37
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 582,63
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 5
Parcel.la: -
Polígon: -
Titular: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Superfície de servitud, en m2: 472,86
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.209,55
Naturalesa: Urbana

850431-1197989L

Ajuntament de
Rellinars

ANUNCI
L’Ajuntament de Rellinars en sessió plenària, extraordinària urgent, de data 31 d’octubre de 2018
amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Orde-
nances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fis-
cals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el But-
lletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hà-
bils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Marta Roqué Aubia. Alcaldessa
Rellinars, 31 d’octubre de 2018
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EDICTE
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió extraordinària el dia
30 d’octubre de 2018, va adoptar l’acord d’a-
provació inicial de l’Ordenança Fiscal espe-
cífica núm. 2.3, del Consell Comarcal del Pa-
llars Jussà, reguladora del preu públic del
servei de menjador escolar per a l’exercici
2019 i següents.

De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 re-
guladora de les bases de règim local; l’arti-
cle 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del  Text
refós de la Llei 8/87, municipal i de règim lo-
cal de Catalunya, aquest acord i el text de
l’Ordenança fiscal aprovada estaran expo-
sats al públic a la secretaria del Consell Co-
marcal durant el període de 30 dies, compta-
dors a partir de l’endemà de la darrera publi-
cació d’aquest anunci al BOPL o al diari El
Punt Avui, diari de màxima difusió de la pro-
víncia, perquè els interessats puguin exami-
nar l’expedient i presentar-hi les al·legacions
que considerin adients.

Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense ne-
cessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.

Tremp, Pallars Jussà, 31 d’octubre de 2018

El President

Sr. Constantí Aranda Farrero 

El Vaticà avisa que el copríncep
episcopal d’Andorra podria abdicar

SOCIETAT

Andorra podria perdre a curt
termini el copríncep episco-
pal, Joan-Enric Vives, que
podria abdicar. A més, l’abdi-
cació vindria acompanyada
de la renúncia de l’Església al
dret de tenir un cap d’estat.
Així ho ha fet saber el mateix

papa Francesc al cap de go-
vern, Antoni Martí, segons
que ha avançat el Diari d’An-
dorra. L’amenaça del Vaticà
es faria efectiva si Andorra ti-
ra endavant la despenalitza-
ció de l’avortament. Diversos
partits andorrans sostenen

que la Constitució permet
mantenir el coprincipat en-
cara que es legalitzi l’avorta-
ment. El bisbe d’Urgell no-
més hauria de deixar de sig-
nar la despenalització. La fi-
gura dels coprínceps es re-
munta al 1278. ■ REDACCIÓ

Els informatius de
TV3, el més plurals
segons el CAC

POLÍTICA

Els informatius de TV3 van
ser els que van recollir més di-
versitat de veus polítiques, se-
gons un informe del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) que analitza l’observan-
ça del pluralisme polític de
cinc mitjans catalans durant
el segon quadrimestre del
2018. ■ ACNDemanen la suspensió d’un

acte homòfob d’Hazte Oír

SOCIETAT

L’Observatori contra l’Homo-
fòbia (OCH) ha instat la Gene-
ralitat a fer suspendre l’acte
convocat per l’entitat Hazte
Oír que porta per títol Menti-
des LGTBI, que s’hauria de fer
divendres al districte de les
Corts de Barcelona en el marc
d’un cicle de conferències que
fa arreu del territori estatal.
L’OCH considera que l’esdeve-
niment pot contenir un clar
discurs anti-LGTB que, afirma,
vulneraria la llei contra l’ho-

mofòbia i els drets del col·lec-
tiu. Ja s’ha convocat una con-
centració a l’exterior de l’acte.
Amb el lema Els nens tenen
penis. Les nenes vulva. Que no
t’enganyin, l’autobús d’Hazte
Oír ja va intentar arribar a
Barcelona l’any passat, però
va ser aturat pels Mossos
d’Esquadra. També l’Ajunta-
ment de Barcelona va amena-
çar amb sancions. La Genera-
litat va multar Hazte Oír amb
1.707 euros. ■ ACN

L’autobús que es va prohibir que arribés a Barcelona ■ ARXIU
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