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Principi d’acord
UE-Regne Unit
pel ‘Brexit’

Un inspector
de la policia
justifica els
cops de porra
al cap l’1-O

May convoca per separat els
ministres per exposar-los el text

Els agents imputats diuen
que obeïen ordres
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COST · La factura del 155 és de
130 milions directes i s’enfila fins
als 1.800 pel bloqueig, la pèrdua
o l’endarreriment de partides

El cost de l’aplicació de l’article 155

1.800 M€ de pèrdues,

1.000 entitats

bloquejos i endarreriments

afectades

130 M€ d’impacte directe

234 càrrecs destituïts

IMPACTE · La mesura,
impulsada pel PP, el PSOE i Cs,
va afectar més de mil entitats
que treballen en l’àmbit social
P12,13

El Punt Avui us
convida als premis
Republicans de l’Any

151527-1183656L

Apunteu-vos
a l’acte, que se
celebrarà a l’Auditori
de Girona el dia 26

Mas, entre Rigau i Vilajoana, a l’esquerra, i Ortega i Homs, a la dreta, en la compareixença d’ahir ■ EFE

Artur Mas: “És el ‹tribunal
de ajuste de cuentas›”
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Fer

El cost de
l’article 155

A

hir es va donar a
conèixer l’informe que avalua Els
efectes de la intervenció de l’Administració
General de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució a la Generalitat de Catalunya. O, dit en altres paraules, el document que computa el cost que ha tingut la suspensió de l’autonomia aprovada amb el suport de l’actual partit de
govern a Espanya (el PSOE), l’anterior
(el PP) i l’aspirant (Ciutadans). En el document es conclou que “l’afectació
econòmica del 155 en els pressupostos
de la Generalitat, bé per pèrdua, bloqueig o endarreriments, supera els
1.800 milions d’euros”; i s’hi afegeix
que la intervenció “va afectar de manera negativa tots els àmbits de la institució”. La xifra és brutal. I no cal posar-hi
gaire imaginació per vincular-la a equipaments educatius o sanitaris que
s’han deixat de construir, serveis que
no s’han prestat o entitats i ciutadans
que s’han vist afectats. De fet, en l’informe es recorden algunes d’aquestes

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Ara que ja tenim la xifra
del cost del 155, caldria
començar a determinar de
quina manera s’aclareixen
responsabilitats
dades, com ara les 1.057 entitats de
l’àmbit social que es van veure afectades.
És evident que calia posar números
a la intervenció, i cal aplaudir aquest exercici de transparència, però allò que
resulta especialment necessari és determinar de quina manera es poden depurar responsabilitats per una actuació
que, a més a més, va anar molt més enllà del que preveu la mateixa Constitució Espanyola, tal com han posat de
manifest la major part dels experts en
referència a la destitució de tot el govern de la Generalitat, a l’assumpció de
les seves facultats i a la convocatòria de
les eleccions; i que va tenir altres derivades, com ara la fuga planificada de
capitals o el trasllat teledirigit de les
seus d’algunes empreses. Mentre el PP
i Ciutadans es barallen per veure qui
torna a aplicar el 155 amb major duresa
i el ministre Josep Borrell es dedica a vigilar de prop les ambaixades catalanes,
és imprescindible que es comencin a
exigir responsabilitats per una intervenció que va representar un cost enorme
per al país i per a la seva gent.

Salari mínim i hipoteques

T

ot ha estat que el govern anunciés una apujada del salari mínim perquè una sèrie d’economistes, fent-se portaveus de la patronal o la patronal basant-se en els economistes que li són favorables, hagin
alertat que la mesura comportarà més
atur. Ho diuen presentant números
freds i panorama sagnant: despatxar
gent, situar-la al carrer o sota un pont.
De vegades sembla que no ens haguem
bellugat del règim feudal que, en certs
sectors de Catalunya i en certs sectors
laborals, va tenir vigència fins gairebé
a principi del segle XX, moment en
què els nostres empresaris, rurals o industrials, es van adonar que a millor
soldada, més guanys. Pagar poc fa fer
poc calaix perquè no hi ha ningú que
compri els productes sorgits del camp
o de la fàbrica i exposats a la plaça o
als aparadors. Pagar bé –o més o
menys bé, tampoc cal exagerar–, fa
que els productes circulin, que el consum se sostingui, que les empreses vegin retornar, multiplicat, el sou que
han pagat al treballador. A mi, la veritat, em fa una mica de vergonya dir
aquestes coses, de tan elementals com

“
El Suprem ens
ha fet un gran favor
beneficiant
finalment els bancs

són i que es troben en la base del sistema capitalista pel qual es regeixen les
empreses i també els sindicats. Els
treballadors barats o en situació
d’atur, seran consumidors de res?
Ara hi ha hagut això de les hipoteques. Fins ara els que en sol·licitaven
havien de pagar els tràmits perquè la
llei deia que corresponia fer-ho al beneficiari de la transacció. Després
d’anys de funcionar la llei, el Tribunal
Suprem tot d’una s’ha adonat que el
beneficiat era el banc. La borsa va caure davant la perspectiva que la sentència tingués contingut retroactiu i els
bancs haguessin de retornar els diners

fins ara acumulats per aquest concepte. La borsa no puja mai a favor nostre, no va mai al nostre ritme anímic.
O potser sí, vegin: no serà retroactiu,
sinó projectat al futur. Diu el govern
que vigilarà perquè els bancs no s’inventin un truc perquè d’una manera o
altra o per conceptes camuflats acabin
fent pagar als clients els diners despesos. Trobaran el truc, ja en podem estar segurs, i als futurs balanços anuals
bancaris em remeto. També l’haurien
trobat, i amb més motiu, si haguessin
hagut de satisfer la milionada retrospectiva. Podem dir, doncs, que l’operació encara ens ha sortit barata.
L’alarma de la borsa i la matisació judicial ens han tret en aquesta ocasió
un gran pes de sobre.
Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs hauran de retornar les despeses del 9-N. A qui? A la
Generalitat, diuen. A l’Estat, pensen.
Quan els interessa la Generalitat és la
representació ordinària de l’Estat a
Catalunya. Ho tenen tot embargat,
S’han hagut d’hipotecar personalment
segons la llei antiga, la que diu que els
beneficiaris són ells.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Turisme ministerial

L’

altre dia la vicepresidenta del
govern espanyol, Carmen Calvo, va anunciar en una entrevista a TV3 que el dia 21 de desembre
vinent (que curiós, que sigui el 21-D,
el dia que vàrem fer les eleccions convocades pel 155) el Consell de Ministres es reunirà a Barcelona i que “si no
hi ha cap alteració de res, està tancat”
que els presidents Torra i Sánchez es
vegin després. Jo, ja els ho he dit al
principi, me’n vaig assabentar sentint
TV3. Però el que ja no trobo tan normal (ho va confirmar ahir la portaveu
del govern català, Elsa Artadi) és que
fos la Generalitat, qui se n’assabentés
per una entrevista a TV3. No van comunicar-ho prèviament al govern? No
hi va haver cap trucada prèvia? Cap
correu electrònic, si més no? No. Es
veu que no. Que Calvo es va presentar
a Catalunya a deixar-se fer entrevistes
(una moda que ja veuran que anirà in
crescendo) i ho va anunciar directa-

“
Tan poc
respecte ens tenen,

que anuncien un
Consell de Ministres
el 21-D (vaja, quina
data!) i sense avisar?
ment als mitjans de comunicació. En
un va dir que hi hauria Consell de Ministres el 21-D a Barcelona i, més tard,
va parlar de la trobada dels dos presidents. Ahir Artadi va parlar de “turisme ministerial”. No sembla que vagi
desencertada. L’altre dia, el 26 d’octubre passat, el Consell de Ministres es
va reunir a Sevilla (estaven ja pensant
a fer-ho a Catalunya i ho van dissimular anant primer a Andalusia?) i ara

De reüll
Anna Serrano

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Quim Torra

Reivindicació

Restaurar el govern

D

esprés de mesos sense fer-ho, sentíem divendres
la veu de Marta Rovira. Explicava la secretària
general d’ERC que quan va decidir marxar a l’estranger,
en una determinació presa ràpid fruit de la constatació
que l’alternativa era la presó, amb la distància es va
imposar el silenci. Primer, perquè la prioritat era
estabilitzar, personalment i familiarment, la seva vida a
Suïssa; després, com a espai de reflexió. Reapareixia a El
matí de Catalunya Ràdio amb to ferm però pausat,
sense retrets i amb una crida a la unitat estratègica de
les forces independentistes.
Les preses i
Detallava que manté contacte amb
exiliades han la cupaire Anna Gabriel, també a
l’exili de Suïssa. Enyorades, les
ocupat
dues.
durant
En el duríssim any en què els
aquest any un dirigents independentistes han
pagat amb presó i exili el
segon pla
compromís amb els ciutadans que
s’expressin a les urnes, s’han trobat a faltar la veu i les
paraules de Rovira i Gabriel. I les de Carme Forcadell,
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Carme Ponsatí... i les de
Meritxell Borràs, Anna Simó, Ramona Barrufet o Mireia
Boya. Potser és una impressió personal i esbiaixada,
però preses i exiliades han ocupat un segon pla. Injust i
immerescut. La reivindicació és necessària. El president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, així ho feia en una entrevista a
aquest diari: “L’actitud militant de l’Anna, la Carme, la
Marta, la Meritxell, la Clara i la Dolors m’inspira tothora.
Són referents de tenacitat i fermesa.”

ho farà a Barcelona. I aprofitant que ja
són a Catalunya, Sánchez i Torra es
reuniran. De veritat que va anar així?
Amb aquest menysteniment? Ni una
trucada? I els presidents es reuneixen
ja que són a Catalunya? Tan poc respecte, els mereix la situació a Catalunya, que han de dissimular una trobada de presidents embolcallant-la amb
aquest “turisme ministerial”? No es
mereix, una trobada Torra-Sánchez (o
Sánchez-Torra, com vostès vulguin),
tota l’atenció? Han de fer abans o després una trobada ministerial? I abans
l’han hagut de dissimular anant-se’n
primer a Sevilla? Potser sí que ens ho
creurem, això que diuen que per ells
som una colònia. Perquè el tracte que
ens donen és aquest. Venen de visita,
els ministres fan una excursió (i, intueixo, una roda de premsa per anunciar grans mesures i inversions) i, de
passada, visiten Torra. La metròpoli
ens visita, vaja.

-+=

El president de la Generalitat compleix sis mesos
de govern, marcats per la situació de presos i exiliats polítics, però amb una prioritat, que és reactivar l’administració catalana després de l’emmanillament que va suposar el 155 i corregir en la mesura del que sigui possible el greu perjudici causat.
PRESIDENTA DEL CONGRÉS

Ana Pastor

Del rei no se’n pot parlar

-+=

La decisió de la presidenta del Congrés de no permetre el debat sobre una proposició del PDeCAT
per reprovar el rei Felip per la condició d’“inviolable” del monarca, no només garanteix la impunitat del rei sinó que també coarta la democràcia limitant el debat parlamentari.
CIENTÍFIC I ESCRIPTOR

Salvador Macip

Perdre la por a la ciència

-+=

Com els grans savis, Salvador Macip no coneix
fronteres entre les ciències i les lletres. Mentre investiga les bases del càncer, Macip no para d’escriure llibres tant de divulgació com de ficció. Acaba de publicar una novel·la i un àlbum il·lustrat,
perquè la gent “perdi la por a la ciència”.

Persecució
patrimonial
La sentència del Tribunal de
Comptes que condemna per
malversació de fons l’expresident
Mas, els exconsellers Ortega, Rigau i
Homs i sis alts càrrecs del seu govern,
als quals obliga a pagar els 4,9 milions
d’euros en què calcula el cost de l’organització del 9-N és una branca més
de la persecució sistemàtica de l’Estat contra el lideratge polític del moviment sobiranista català. Una venjança que no va trobar prou satisfacció
en la via penal del Tribunal Superior
de Justícia (TSJC) –el Suprem en el
cas d’Homs– i que ha buscat un càstig més punyent que la inhabilitació:
perseguir el patrimoni personal i familiar dels encausats.
Demanar l’opinió dels ciutadans
sobre una qüestió que els afecta ni és
delicte ni hauria de ser problema en
un Estat democràtic, però el govern
espanyol va recórrer contra el procés
participatiu i el Tribunal Constitucional el va suspendre cautelarment i
després el va declarar inconstitucional. La fiscalia general va impulsar
una querella que, al final, va descartar
entre altres acusacions el delicte de
malversació. Malgrat això, i malgrat
que la Generalitat no ha reclamat cap
quantitat malversada, l’exministra de
Justícia d’Aznar i ara al Tribunal de
Comptes, Margarita Mariscal de Gante, a demanda de Societat Civil Catalana, ha dictat aquest despropòsit.
La sentència no és ferma i tant el
mateix Tribunal de Comptes com
després el Tribunal Suprem poden revocar-la, però Espanya està instal·lada en l’“‹a por ellos›”i sota aquest paraigües ha emparat la brutalitat policial, l’empresonament, l’exili o el processament de tot un govern, els líders
d’Òmnium i l’ANC i centenars de polítics, alts càrrecs, alcaldes, regidors,
mestres, etc., la persecució ideològica i ara també l’espoli econòmic. En
aquest context de repressió és difícil
imaginar que l’estat de dret funcioni i
que la justícia no sigui res més que
una quimera.
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Pactes en perill
El 155 sacseja una trentena de
pactes municipals del PSC. El
suport socialista a l’estratègia
repressiva de l’Estat
desestabilitza els municipis.

David Marín Rubio

Joan Ferrerós.

No me’ls
toqueu

Q

anys

Segons Educació, només el
17% dels professors secunda
l’aturada contra la LEC. La
manifestació de Barcelona
aplega 14.000 persones.

20
anys

Enfrontament
La inauguració de la dotzena
assemblea de la Internacional
Democristiana a Madrid viu
l’enfrontament entre el Partit
Popular i el PNB.

Tribuna

Full de ruta

uina dèria que li
ha entrat, a determinada classe política, a tocar-me els cognoms. Des de l’espanyolisme fa uns anys
que me’ls invoquen, cada cop amb més
insistència, a veure si m’aixeco d’una
punyetera vegada en suport de l’Estat,
dels AVE, les togues venjatives i els reis
de bastos, i en contra de la dictadura
supremacista i sàdica que s’entesta a
fer llegir Rodoreda a les meves filles i a
oferir-me votar el futur polític de la meva societat. Però, què volen que els digui, jo els dec tenir de pedra, els cognoms, perquè no aconsegueixen
l’efecte que busquen, sinó un avorriment ara ja una mica molest.
Em pregunto d’on els ve aquesta fixació pels meus cognoms. Tan bonics
són? De tota la meva anatomia identitària, aquesta no vindria a ser la part
més pública i determinant en termes
polítics. És, més aviat, un òrgan íntim i
que em vincula a persones i històries
familiars entranyables. Però com s’atreveixen a ficar-hi el nas, allà? Per molt
orgullós que en pugui estar, del meu
parell de cognoms, no entenc com pot
ser que la senyora Arrimadas, el senyor
Albiol, el senyor Iceta o fins i tot el senyor Iglesias s’hagin vist en algun moment amb el dret de venir-me’ls a tocar
perquè m’uneixi a la seva croada o
m’aparti de la dels altres. Senyors, ja
aniré on a mi em sembli bé, gràcies. Però no ho decidiré per cognoms, que
me’ls tenen ben inflamats.
Els senyors i senyores d’ERC, que
des de Carod-Rovira aposten per un independentisme republicà i de ciutadania que queda ben lluny de les vísceres
tel·lúriques, ho van voler remarcar amb
una frase sobre els “vuit cognoms catalans”. Alguns ho van interpretar com
una crítica d’ERC cap a algun altre independentisme que sí que s’hi fixa, en els
cognoms. No ho sé. En tot cas, jo
aquests altres encara no me’ls he trobat mai, i ja fa 44 primaveres que passejo els meus cognoms pel país. A mi el
que em crida l’atenció és la idea que hi
hagi gent amb vuit cognoms allà penjats, pobres, i que a més siguin cognoms catalans. Pot ser català, espanyol,
andorrà o jamaicà, un cognom? De què
depèn? Algú ha vist mai néixer un cognom en algun determinat tros de terra? Quina fila fan? Com creixen? Quina
olor fan, els cognoms? O són més aviat
un càlid abric familiar de lletres i síl·labes que ens acompanya mentre votem
el que millor ens sembla i ens sentim
d’on ens dona la gana?
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La vaga fa llufa

Excatedràtic d’institut

El crim de Susqueda

D

e l’assassinat de la Paula i en Marc a
la conca del pantà de Susqueda en
fa un any llarg, la benvolguda periodista Tura Soler –que ens n’informa puntualment– amb els perifèrics podrà fer-ne
una novel·lassa. Ni la memòria ni l’espai
permeten ser exhaustius amb els contorns, però sí que se’n pot fer un tast. Tot i
haver assassinat la muller (surt baratet
matar la dona?), el presumpte i ara detingut Magentí hi campava; ara té per parella
la Nancy, una colombiana que expedia
SOS per SMS però que ho nega excusantse amb un troià, el virus que els enviava per
ella. Un jutjat denega que s’analitzi el mòbil
(n’hi havia 27 en el lloc del crim) i després
un altre jutge creu que el telefonino ja és a...
Colòmbia. Magentí té un fill ficat en drogues, un advocat defensor exdiputat de la
CUP i un jutge que, tip o sobrepassat pel
cas, vol fotre el camp ben lluny.

UNS SENDERISTES

de Montgat van sentir
trets, diu que de pistola, perquè sonaven
particularment secs; orellafins que són
malgrat l’eco que fa confondre molts sorolls. Parlant de fressa, inopinadament al
pantà se sent música màquina a tota bufa

que ve d’una pedrera desafectada –ara usada també per a pràctiques de tir policial–;
es tracta de les festes rave que s’hi convoquen. La policia dona les 11,20 com a hora
del crim, però hi ha persones que havien
vist més tard la parella viva, el cotxe i els caiacs en un altre lloc a la mateixa hora. Al paratge del Llomar, un resident francès i valuós testimoni desapareix, però la policia
no el busca. El pare del noi mort diu que
amb les coses recuperades falten els drons
que el fill feia volar, la manxa del caiac, roba...; tots plegats, ara se n’adonen? Un exlegionari que roba a joves acampats volta per
allà amb un amic; Camacho, que és jutge de
pau i treballa clorant l’aigua que surt per
l’aixeta, i, a prop de la font del Borni, un robinson que es diu Soler fa anys que viu en

“
L’assassinat de
la Paula i en Marc fa

un any llarg, dona
per a una novel·lassa

una barraca. Simona Benková, que regenta un bar i que ha vist els joves i els propietaris d’una casa rural propera no han estat
sol·licitats per declarar. Un no dir de xinesos i romanesos pesquen a la gran bassa
alegalment amb arts il·legals. Més figurants: dos belgues i una coreana, que viuen
en una caravana precària i els estadants
d’una comunitat terapèutica per a addictes a les drogues, l’alcohol, el sexe...; alguns,
sospitosos, arrosseguen penes de presó.
LA PARELLETA ho era d’estranquis dels pa-

res, que desconeixien la relació dels joves.
El caiac ara té sang, ara no en té. Les pedres
de llast dels cossos resulta que ara són/no
són del suposat escenari del crim. Pels camins que envolten el pantà corre gent que
va a peu i d’altres, en vehicles; s’entrecreuen però, ai!, no es veuen per qüestió de segons. De moment són 78 els cotxes detectats a l’escenari del crim; un, el Land Rover
del presumpte. Algunes càmeres de vigilància que hi ha a la presa creen tensió narrativa pel pas de vehicles que detecten, dels
quals solen oferir imatges borroses; en canvi, són clares les dels joves que botellegen a
la paret de la presa.

El lector escriu

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

Estat de dret?
b Vaig escriure una carta en
què deia que l’estat de dret no
existeix ni aquí ni enlloc. Penso que algú ha pensat que això no pot ser veritat quan es
poden fer eleccions lliures. Però aquest algú potser ignora
allò que diu Stuart Mill a Sobre
la llibertat: “La tirania de la
majoria” és un dels mals dels
quals la societat s’ha de protegir”. Més endavant diu: “No
fa falta gran cosa per provocar
una persecució activa d’aquells que mai han deixat de
ser vistos com a objecte de
persecució.” I moltes altres
coses que no cito per l’espai
d’aquesta carta.
Però jo no puc deixar de repetir que “l’estat de dret” no
depèn de les eleccions, sinó
del comportament de les institucions i dels governants.
Que ningú és una “democràcia consolidada”, com se sol
dir, fins que les accions dels
governants i de les institu-

cions (legislatiu, judicial, coactiu i periodístic) no s’ajustin a
dret. I finalment, quan l’Estat
es basa en una veritat absoluta (com ara la unitat), sigui del
tipus que sigui, l’exercici de la
llibertat esdevé, per força,
problemàtic. Des de la perspectiva liberal, el problema no
és l’Estat, sinó la seva mida;
és a dir, el volum de les seves
atribucions.
Només la cultura, el coneixement del que ha dit la gent
que ha pensat i la nostra independència personal, ens fan
lliures.
FRANCESC CAPELL I VINYA
Calders (Moianès)

No volem que ens
treguin el 39
b Durant tota la meva vida he
viscut al Carmel, un barri situat a la muntanya i als afores
de Barcelona. El que el fa més
famós són les seves pujades i
la dolenta combinació del
transport públic. Des de fa

més de dos anys, TMB va decidir modificar el recorregut
de la línia de bus 39 i va eliminant totes les parades de la
Font d’en Fargues i el Carmel,
una zona residencial i de collegis. Tots els veïns estem
molt indignats perquè actualment és l’única xarxa de
transport públic que connecta
la zona amb el centre de Barcelona. Fa temps que ens
queixem, que recollim signatures i que fem peticions formals, però no se’ns escolta.
Demano una mica de seny
per no aïllar encara més
aquesta zona tan apartada de
tot.
MARINA GORDILLO GARCÍA
Barcelona

No són brometes,
és racisme
b Fa 21 anys que visc a Catalunya, els meus cognoms són
catalans i he estat criada al
Penedès. No obstant això, el
meu físic indica altres coses,

ja que soc adoptada de la Xina. Des de ben petita que he
hagut d’aguantar comentaris
de tot tipus, uns de més grau i
d’altres, de menys. Tot i així, el
que mai he deixat de sentir és
el ni hao o el konnichiwa quan
passo al costat de persones
pel carrer. Estic farta que quan
ho comento de vegades la
gent em digui: “No és racisme, Anna, són brometes.”
Amb el temps he après a donar-li menys importància, però no són bromes, podríem
anomenar-ho microracisme.
Les persones que m’ho han
dit anaven amb la idea predeterminada que no els entenia i
que, per tant, no obtindrien
rèplica. Algunes inclús m’han
demanat perdó quan els he
contestat. En serio que t’haig
de demostrar que t’entenc
per aconseguir el teu respecte? No és suficient ser una
persona?
ANNA ALBAREDA SENDRA
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
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La frase del dia

“Només aniria a les europees de número dos de
Junqueras”
Carles Puigdemont, 130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Dos Donalds

Socialistes
tots

Manuel Castaño

Josep Vallverdú. Escriptor

D

onald és un nom freqüent en
l’àrea angloparlant. Vaig conèixer fins un Donald Donaldson.
Entre nosaltres sant Donald no apareix. Era un escocès del segle VIII, segons canta el santoral. D’ara endavant,
amb la popularitat pintoresca i el gest
desafiador del president dels EUA, el
nom de pila Donald tal vegada es popularitzarà, no ho podem assegurar. Com
tampoc podem assegurar quin rastre
deixarà, i com de llarg o de curt, l’actual
president. A les piques baptismals, excepte en casos de famílies molt adeptes
a les maneres de Trump, pocs xiquets
prendran el nom de Donald.
HI HA UN ALTRE DONALD,

del qual poc o
molt sembla talment que hagi pres model Trump, i que, malgrat tots els esforços que aquest faci, aquell tindrà de segur garantida amb més certesa la immortalitat: l’ànec Donald, el protagonista de tants films d’animació. Sospito que Walt Disney no comptava, al començament, amb la variada psicologia
amb què es carregaria l’ànec en qüestió; el fet és que, a partir de subcontractes amb la Disney, vint o més guionistes i dibuixants han creat munió de
perfils mentals per a Donald Duck; ens
en queda bàsicament algú de difícil
convivència, un tipus a qui surten malament les coses i esdevé dominant mal
que ell no ho voldria, que, a ritme precipitat, esborra tot altre personatge i a
qui li acaben fent nosa els bonassos de
Mickey i de Pluto. Donald és ell i ha de
fer de protagonista únic. Igual que
Trump.

BÉ, ELS TICS DE SEMBLANÇA entre els dos

Donalds són, d’una banda la irritabilitat, fan sempre la fila d’estar emprenyats un no dir; per no res es posen a la
defensiva, fan ganyotes, alcen el cap de
manera desafiant, volen sempre, en tota circumstància, tenir raó, i que la seva voluntat s’imposi. Els altres no exis-

Sísif
Jordi
Soler

teixen, si de cas treuen el cap se’ls ha de
fulminar. Manen i disposen des d’una
càtedra poc menys que celestial. En segon lloc, la malfiança: subconscientment saben que abusen, que són propensos a fer trampes i per això veuen
enemics en tota ombra que els rondi.

president eliminant com ninots de fireta els altres aspirants, amb una vehemència i poder de destrucció propis
d’un carro blindat. Era per ambició personal? Era que el seu olfacte li deia que
les vies dretanes extremes s’estendrien arreu?

EL PITJOR D’AQUEST TIPUS

LA POLÍTICA, en el seu caire bàsic de con-

de personatges és que arribin al poder. Hom es pot
imaginar un Donald Trump investit de
senador o des d’un escó a la Cambra de
Representants alçant la veu i presumint en presentar un projecte d’esmena o criticar el comitè que entén de tal o
tal altre assumpte? En aquell paper es
perfilaria com un polític pintoresc de
què la història parlamentària de qualsevol país té bon plec d’ exemples. Però
pensem que Trump es va presentar a

questa del poder, mai no depèn només
de la voluntat de l’aspirant, sinó que
darrere seu s’atrinxera un arsenal de
poders fàctics que l’empenyen i el fan
triomfar; aquests poders invisibles o
sospitables fan un favor al candidat
que guanyarà i aquest sap que després
de la victòria la línia de govern que seguirà estarà d’acord amb les premisses
que prèviament li havien llegit a manera de cartilla, els empresaris, financers
o grups de pressió en definitiva.
DONALD TRUMP

“
M’inclino per
triar l’ànec per

fer-m’hi amic: en
definitiva, és un
pobre mortal com jo
que no obligarà els
immigrants a
llançar-se al mar,
ni decretarà que
tothom tingui un
rifle

mostrava durant la
campanya l’agressivitat i la intemperància verbal que anunciaven la seva
manera d’actuar posterior. Té la virtut
de dir allò que pensa, en frases delimitades, tallants, lluny de tota retòrica,
de separar els problemes l’un de l’altre,
atacar-los directament i reduir-los a
pols. Més lamentable és que de vegades
el problema per a ell resulta ser una
persona, i també la destrueix.

L’ÀNEC DONALD mai no tindrà oportuni-

tat de fer carrera política, només són
els problemes menuts, de vegades mecànics, de vegades de convivència, que
el fan irritar i gargallejar de manera irada i inconnexa. Però en l’exabrupte i la
rancorosa mirada d’ulls blaus a mi em
recorda força la figura del president.
M’inclino per triar l’ànec per fer-m’hi
amic: en definitiva és un pobre mortal
com jo i mai despertarà en els seus espectadors el temor que un dia es decanti per obligar els immigrants a llançarse al mar, decretar que tothom tingui
un rifle i els supremacistes, dos.

L

a llei dels vasos
comunicants no
funciona en política.
Donats dos països
amb una via de comunicació entre
ells, la gent se’n va del que és més
socialista al que és menys socialista, i ho continuaria fent, si pogués,
fins a deixar-lo buit. Al revés no
passa. Qui saltava el mur de Berlín
en direcció est? Qui ha fugit mai de
Miami per anar a Cuba? On són les
corrues de colombians que volen
entrar a Veneçuela? No s’ha donat
mai el cas d’un règim socialista que
hagi proporcionat benestar i prosperitat als seus ciutadans, excepte
a la casta dirigent, és clar. I tanmateix encara us podeu trobar personatges de tota mena i condició que
proclamen la seva fe en l’adveniment just i necessari del socialisme, retreuen als socialistes realment existents que no siguin prou
socialistes i sostenen que els seguidors de Lenin o Chávez són la sal de
la terra. Curiosament, no són pàries
sinó persones amb una certa posició i que paguen, costa de creure
que amb alegria, una burrada d’impostos; és a dir, candidats a fugirne amb el farcell a l’espatlla tan bon
punt un règim com el que diuen anhelar es fes realitat al seu país. Si la
fantasia persisteix, malgrat totes
les evidències històriques en contra, vol dir que és estimulada políticament, mediàticament i acadèmicament. I aquest estímul troba el
suport d’una megalomania congènita que ens fa pensar que nosaltres sí que en sabrem i que ho farem tan bé. Al cap d’un segle de fracassos, i amb la informació de què
disposem ara, no hi ha excusa per
creure en falòrnies com l’astrologia,
l’homeopatia o el socialisme.
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Premis
Republicans
de l’Any

Un sentència
amb base
política

El setmanari La
República organitza
pel dia 26 a Girona
la primera edició
dels guardons

El 155 bloca
1.800 milions

Mas acusa la
jutgessa del Tribunal
de Comptes d’actuar
“al dictat” del PP
amb el 9-N

La consellera de la Presidència,
Elsa Artadi, i el comissionat de
la Presidència per al Desplegament
de l’Autogovern, Pau Villòria, en
roda de premsa, ahir ■ GUILLEM
ROSET / ACN

NEGATIU L’informe sobre la intervenció del govern espanyol a la Generalitat el
considera un “fracàs” amb conseqüències greus i negatives per a l’autogovern
AFECTATS La paralització d’ajudes va afectar més d’un miler d’entitats socials
Jordi Alemany
BARCELONA

Els 218 dies d’aplicació de
l’article 155 de la Constitució espanyola per intervenir la Generalitat de Catalunya des que es va aprovar al Senat, el 27 d’octubre de l’any passat, ja tenen una traducció econòmica que s’enfila fins als
1.800 milions en el pressupost de l’administració
catalana, ja sigui per bloqueig, pèrdua de partides
o endarreriments. Així ho
recull l’informe que va presentar ahir el comissionat
per al Desplegament de
l’Autogovern, Pau Villòria, al Consell Executiu
del govern.
L’aplicació del 155 va
ser “una intervenció àmplia i en tota regla de la Generalitat i va afectar de
manera negativa tots els
àmbits” d’acció del govern
i la institució, en paraules
del mateix Villòria. També
va admetre que no era
“fàcil quantificar de manera exacta” la incidència
econòmica de la intervenció de l’Estat, ja que
també s’hi hauria d’afegir
l’impacte en l’economia
global provocat directament o indirectament a
tercers, ja siguin empreses, proveïdors, entitats o
ciutadans, entre d’altres.
Villòria, que durant
l’aplicació del 155 era el secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement, va xifrar en
més de 130 milions d’euros l’impacte directe en els

comptes en “despeses innecessàries i partides perdudes” pel control del govern espanyol, que va
anul·lar la capacitat financera de la Generalitat, a
més de la capacitat de defensa jurídica dels seus interessos, com ara la possibilitat de recórrer contra
els acords del Senat que
comportaven la implantació de l’article 155. El comissionat va admetre que
no podien donar una quantitat concreta, perquè els
supòsits eren molt diferents, i considerava que
caldria agregar-hi els recursos perduts per indemnitzacions a treballadors
acomiadats, despeses de
cancel·lació de contractes
de lloguer, adaptació als
sistemes d’informació del
govern espanyol... En qualsevol cas, Villòria va deixar
clar que la intervenció “per
la via coactiva”, deixant de
banda altres solucions per
la via de la negociació i el
—————————————————————————————————

El 155 va deixar
el govern sense
capacitat de
defensa jurídica
—————————————————————————————————

diàleg, va ser “un fracàs”.
El document, de 83 pàgines, recull totes les afectacions que els tretze departaments de la Generalitat han inclòs en 477 formularis seguint una sèrie
d’indicadors, com ara els
àmbits d’actuació, el període d’afectació i el cost
econòmic, entre d’altres,

18

nancer i impacte econòmic (44); en estratègia,
planificació i aprovació de
plans i programes (41); difusió i comunicació (35);
impacte normatiu (29);
increment de la burocràcia (22), i indefensió de la
Generalitat (13). De totes
aquestes afectacions, es
considera que un 40% van
tenir una afectació greu i
un 14%, molt greu. El govern preveu que el 18% del
total no es podran reparar.

però també les possibles
accions de reparació. Es
compleix així un dels objectius pels quals es va nomenar Villòria per al càrrec, el 26 de juny. Anteriorment, també s’havia
tingut en compte la informació proporcionada per
l’associació Servidors.cat,
el síndic de greuges i l’Assemblea en Defensa de
les Institucions Catalanes
(ADIC) de la Generalitat,
entre d’altres. Partint de
tot el que van recollir els
departaments, es va dividir l’informe en deu àmbits d’afectació, i la majoria de formularis recollits
corresponen a temes de
governança i representació institucional (116).
Tot seguit, figuren les
afectacions en ajuts, subvencions i beques (70); en
convenis de col·laboració
(56); en inversions, compres, serveis i subministraments (51); control fi-

Destitucions i ajudes
En l’àmbit institucional, la
intervenció va suposar la
destitució de 234 treballadors públics, sense comptabilitzar-hi les baixes voluntàries –33 alts càrrecs,
139 d’eventuals, 11 d’alta
direcció, 50 de personal laboral i un funcionari–, 90
dels quals ja han estat restituïts, va explicar Villòria
–la majoria, de les delegacions de l’exterior i el personal del Diplocat–. També van suprimir el pla de
missions empresarials i
les ajudes a empreses, i la
destitució del govern va
deixar sense representació institucional reunions
com la del Patronat i comissions del Mobile World
Congress. Estratègies i
plans efectuats amb el
consens d’agents socials,
culturals, polítics i econòmics també es van aturar,
com el de formació permanent del professorat, que
afecta 60.000 docents.
En clau financera, els
comptes bancaris es van
bloquejar, no hi havia dis-

Les xifres

—————————————————————————————————

234

destitucions es van produir,
sense comptar-hi les baixes
voluntàries.
—————————————————————————————————

per cent de les afectacions
provocades pel 155 es consideren irreparables.

ponibilitat de crèdit i, segons Villòria, es va incrementar la burocràcia i es va
alentir la tramitació d’expedients per adaptar-se a
les demandes i els protocols
dels ministeris de torn. Per
exemple, es va paralitzar el
conveni amb el Consorci
Hospital Clínic per a la vigilància epidemiològica. Així
mateix, els Mossos d’Esquadra no van poder accedir als diners dels fons reservats per a la lluita contra
el terrorisme. Tota aquesta
burocràcia també va afectar la compra de subministraments i inversions com
ara les dels fons europeus
Feder, i va provocar que
més d’un miler d’entitats
socials tinguessin paralitzades les línies de subven-

ció per un import d’11,9
milions. Per Villòria, això
ha tingut incidència en
aquestes entitats, que han
hagut de modificar actuacions, amb tensions de tresoreria, i recórrer a crèdits.
En l’àmbit normatiu, fins a
46 iniciatives legislatives
en tràmit parlamentari es
van aturar, a més de nou
projectes de llei i 37 proposicions de llei en tràmit.
L’informe mostra que
algunes afectacions en inversions, compres, serveis
i subministraments no tenen possibilitat de reversió, com ara la contractació anual del servei de monitors de suport a l’alumnat amb necessitats especials i el fet que el Ministeri
d’Educació ho aprofités
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Cinisme
David Brugué

Desvergonyits i cínics. En un parell de dies, els poders
executiu i representatiu de l’Estat han tornat a donar
una mostra d’un cinisme desmesurat. Ja no és només
per l’escandalosa sentència del 9-N, sinó per les declaracions que fan. En una entrevista, Pedro Sánchez es
permetia el luxe de recomanar a Theresa May que convoqui un segon referèndum del Brexit. Perdó? Un refe-

rèndum com el que ens neguen i que substituirà per un
déjà vu sobre l’Estatut? L’altre, el rei Felip VI. Que des
de Perú ofereix el suport espanyol per lluitar contra la
corrupció. Que doni menys suport als altres i que es dediqui a fer neteja al país que diu que tant l’estima. És
clar que hauria de començar per casa seva mateix. Però un cop obren la boca, es queden tan amples.

Torrent reuneix els
grups per exigir
respecte dialèctic
a El president del Parlament convoca els líders després

dels gestos de menyspreu entre diputats del ple anterior

Rogent Torrent, president del Parlament, en una sessió a la cambra catalana ■ ORIOL DURAN

Xavier Miró
BARCELONA

Puigdemont, de dos de Junqueras
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

per renovar els concerts
sense tenir en compte els
criteris pactats entre
JxCat, ERC i la CUP.
Puigdemont, a Palau
Ahir a la nit, el president
de la Generalitat, Quim
Torra, va anunciar la seva
voluntat de col·locar una
placa al saló Sant Jordi del
Palau que digui que “durant 7 mesos la Generalitat va ser mantinguda des
de l’exili per Puigdemont i
que s’ha pogut recuperar
darrerament”. “Amb el
155 ens van segrestar el
govern i les institucions
que en neixen”, va dir el
president en la commemoració dels 40 anys del
restabliment de la Comissió Jurídica Assessora. ■

Proposta de cimera de governs
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La portaveu del govern i consellera de la Presidència, Elsa
Artadi, va proposar ahir que
hi hagi una cimera del govern
de Pedro Sánchez amb el de
la Generalitat el dia 21 de desembre, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres
que s’ha de fer a Barcelona,
tot i no tenir-ne confirmació
oficial. L’objectiu seria que en
aquesta “cimera bilateral de
governs” es pugui debatre la
situació i les “possibles solucions polítiques al conflicte”
a Catalunya. En aquest sentit, espera que l’executiu espanyol “no vingui a fer turisme ministerial”. Artadi, però,
va reiterar que el govern par-

teix d’un escenari amb “presos i exiliats” i altres membres “amenaçats” d’acabar
també a la presó.
Després de la reunió del
Consell Executiu del govern,
la portaveu va explicar que
dimarts que ve tenen previst
denunciar el Tribunal Suprem
davant la fiscalia per la seva
actuació en l’impost de les
hipoteques perquè investigui
si el president del Suprem i
del Consell General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes, i el
president de la sala 3 del
contenciós administratiu del
mateix Suprem, Luis María
Díez-Picazo, han comès algun fet delictiu.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha
decidit convocar avui els
caps dels grups parlamentaris per cridar-los a l’ordre i pactar línies vermelles en l’enfrontament dialèctic després dels gestos i
expressions de menyspreu o provocació que hi
va haver entre diputats la
setmana passada.
El preludi va ser l’agra
enganxada de dimecres
entre el president Torra i
el líder socialista Miquel
Iceta. En el debat sobre el
retorn de la paga als funcionaris, Torra va acusar
Iceta de cinisme desbordant després que el socialista insinués que el president menystenia el seu
propi govern i el Parlament quan responsabilitzava la ministra Batet de
limitar les possibilitats de
tornar la paga als treballadors públics. Però el moment més desagradable
arribava divendres. Des-

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està
disposat a anar de número
dos d’Oriol Junqueras en una
possible llista unitària a les
eleccions europees –ERC ja
ha triat Junqueras com a
candidat–. Després d’assegurar que no serà candidat

europeu si no hi ha una llista
unitària de l’independentisme, Puigdemont va proposar
en una entrevista a Catalunya
Ràdio que la lideri Junqueras.
També va indicar com a positiu que Anna Gabriel (CUP), a
l’exili com ell, fos la número
tres: “Hem d’intentar fer-ho.”

prés que el diputat d’ERC,
Ruben Wagensberg, advertís Ciutadans que s’hi
referirien com a “feixistes” si ells no deixaven
d’acusar l’independentisme de “colpista i supremacista”, el portaveu de Cs,
Carlos Carrizosa, li va respondre amb un: “Ens veiem a fora.”
Torrent els va advertir
que no volia arribar a expulsar a ningú de l’hemicicle i, en el debat mateix, la
CUP demanava prendre
mesures. Posteriorment,
Cs, JxCat i el PSC enviaven escrits a Torrent en
què es queixven de gestos

de menyspreu d’alguns diputats. Per evitar la repetició o l’agreujament d’aquests episodis, Torrent
reuneix avui els presidents dels grups parlamentaris per pactar les
formes. Ahir feia pública
una carta enviada als
grups en què els recorda
que hi ha unes “mínimes
normes” de cordialitat,
que el codi de conducta de
la cambra obliga a respectar i en què els adverteix
que, en cas de no aturar-se
l’escalada fora de to, haurà
de prendre mesures contra els diputats irrespectuosos. ■
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ca dilluns a Madrid no és
ferma i ara els acusats poden presentar un primer
recurs que haurà de ser resolt per una sala de tres
magistrats del mateix Tribunal de Comptes.
Si es confirma la sentència, encara quedarà la
possibilitat de recórrer a la
sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem. Si es manté la sanció fins al final, en la suma
total a pagar caldrà afegirhi els interessos i les costes del procés, a les quals
també han estat condemnats.

Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs i altres condemnats pel Tribunal de Comptes, ahir als jardins del Palau Robert ■ JOSEP LOSADA

Artur Mas: “És el ‹tribunal
de ajuste de cuentas›”

a L’expresident de la Generalitat i la resta de condemnats a pagar 4,9 milions d’euros pel 9-N
denuncien la “venjança” de la sentència a Crides a fer més aportacions a la caixa de solidaritat
Jordi Panyella
BARCELONA

Ni l’amenaça d’inhabilitació per un termini de dos
anys, ni la condemna a pagar 4,9 milions d’euros per
la factura del 9-N han reduït l’agudesa política de
l’expresident de la Generalitat Artur Mas, que ahir
va respondre amb contundència, duresa i una certa
dosi d’enginy dialèctic a la
condemna dictada per la
magistrada del Tribunal
de Comptes, Margarita
Mariscal de Gante.
Acompanyat de la pràctica totalitat de condemnats, Mas va deixar clar
que la resolució condemnatòria és un acte de “venjança” de l’Estat per l’“èxit” del 9-N i ho va exemplificar canviant el nom del
tribunal sentenciador assegurant que es tracta del
“tribunal de ajuste de
cuentas”.
Davant l’última atzagaiada de l’Estat espanyol al

moviment independentista, l’expresident va voler
transmetre un missatge
de fortalesa en assegurar:
“Ens fan mal, però no ens
fan por. Ens mantenim al
costat de tots aquells que
tiren endavant el procés.”
La resolució del Tribunal de Comptes, que imposa a cada un dels acusats
una quantitat a pagar en
funció de la despesa que
se’ls pot atribuir i a Mas el
total de 4,9 milions, que
haurà de pagar en cas que
els altres no assumeixin la
seva part, va ser contestada també ahir des de la societat civil del país.
A través de l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium Cultural es van fer crides a mantenir les aportacions a la caixa de solidaritat. Amb aquests diners es
farà front a una part de la
sanció que resulti del procés, la resta es pagarà amb
els immobles dels acusats
que ja estan embargats.
La sentència feta públi-

Les frases

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

“Els advocats no
esperaven una
sentència tan dura,
s’escapa del que és
normal”

“El nostre cas ha
estat promogut per
Societat Civil Catalana
i en l’1 d’octubre
l’acusació és Vox”

“La compra dels
ordinadors que ara
ens reclamen que
paguem va estar
ben feta”

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXCONSELLERA DE GOVERNACIÓ

EXCONSELLERA D’ENSENYAMENT

Artur Mas

Joana Ortega

Irene Rigau

Societat Civil Catalana amenaça amb noves accions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Societat Civil Catalana, l’entitat que ha demandat els organitzadors del 9-N fins a
aconseguir la sentència condemnatòria no en té prou. En
un comunicat de valoració de
la resolució del Tribunal de
Comptes que penja de la pàgina web d’aquesta entitat
espanyolista, s’adverteix que
s’estarà vigilant les accions
que dugui a terme el govern
que presideix Quim Torra i
que, si adverteixen noves “accions al marge de la llei”, actuaran en conseqüència.

L’advertiment el fan al costat
del col·lectiu autodenominat
Advocats Catalans per la
Constitució, que també exerceix el paper d’acusador en el
procés del 9-N.
Des de l’entitat espanyolista es defensa que la demanda presentada no respon
a motivacions polítiques, sinó
a la voluntat de fer respectar
la legalitat i que la sentència
condemnatòria els dona la
raó en aquest sentit. En la
mateixa valoració i amb ànim
d’advertència, s’assegura

que “aquesta sentència ha de
servir perquè els polítics secessionistes recordin que
han de donar exemple de civisme i de respecte a l’Estatut, a la Constitució i a tot el
marc legal”.
La sentència de Mariscal
de Gante estableix que els
honoraris dels advocats de
Societat Civil Catalana hauran de ser abonats per Artur
Mas i la resta de persones demandades, ja que també han
estat condemnats a assumir
les costes del procés.

Al dictat del PP
En la valoració de la sentència, Artur Mas hi veu
una càrrega personal,
“d’intent clar de destrucció de la persona”, que respon a una evident intencionalitat política disfressada de resolució jurídica.
En aquest sentit, l’expresident va assegurar que
“Mariscal de Gante ha seguit el dictat del PP, que en
el seu dia, a través de Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que el
9-N el pagaríem de les nostres butxaques”.
Mas va atacar el fons jurídic de la resolució recordant que en el procés penal no van ser condemnats per malversació i que
l’administració de la Generalitat, presumpta perjudicada per la seva gestió, no els ha reclamat ni
un cèntim d’euro. L’expresident va insistir que amb
el procés participatiu només es va voler satisfer la
demanda de la població de
pronunciar-se sobre el futur polític de Catalunya.
“Vam fer un servei a la democràcia i a Catalunya i
ho tornaríem a fer”, va
afirmar.
En la valoració de la resolució va prendre part
també l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau,
que va assegurar que la
compra dels 7.000 ordinadors que es van fer servir el
9-N abans de destinar-los
a les escoles “es va fer bé”,
seguint totes les passes del
procés administratiu que
correspon. Rigau va criticar el contingut de la sentència, que sosté que quan
es van comprar els ordinadors no hi va haver cap escola que els demanés i que,
per tant, no estava justificada la compra. Segons
l’exconsellera “a les escoles hi ha 67.000 ordinadors i no cal una petició expressa d’un centre per
comprar-ne”. ■
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Mig any sostenint la flama

FITA · El president Torra compleix sis mesos maldant per mantenir l’esperit republicà tot i la repressió, amb l’esperança que el
judici a l’1-O obri un altre embat GESTIÓ · El diàleg no ha dut grans avenços i el dia a dia autonomista li ha fet perdre suports
Òscar Palau
BARCELONA

E

l 14 de maig passat, avui fa
mig any, Quim Torra era proclamat en segona volta 131è
president de la Generalitat, i
posava fi així a gairebé cinc mesos de
bloqueig del govern i la judicatura espanyola, que van impedir que s’investissin Carles Puigdemont, Jordi
Sànchez i Jordi Turull. Tot i que el
procés s’ha alentit inevitablement
per la dura situació de repressió, han
estat sis mesos intensos, en què Torra ha prioritzat superar els efectes
del 155, començant pel pagament de
subvencions socials i la reobertura
de les delegacions a l’exterior, i no
s’ha cansat de denunciar l’existència
de presos i exiliats polítics –sobretot
en totes les commemoracions dels
fets de l’estiu i la tardor del 2017–, a
qui ha anat a veure regularment.
També ha trencat relacions amb qui
considera el cap de la repressió, Felip
VI, i ha creat l’oficina dels drets civils
i polítics per denunciar la vulneració
de drets fonamentals a Catalunya.
Torra no ha amagat que el seu líder polític és a Waterloo, i manté la
idea de reinvestir-lo, si bé entretant
Puigdemont té el seu lloc al Consell
per la República presentat fa uns
dies. Quan les maneres diferents
d’enfocar el procés han fet aflorar
batalles entre JxCat i ERC, això sí,
Torra i el seu govern han actuat
d’element conciliador i cohesionador. Amb el vicepresident Aragonès
van pactar la conferència al setembre on va traçar les línies immediates, i han redactat un pla de govern
amb més de mil mesures, moltes de
contingut social, que confien que
ajudin a fer República, si bé poques
s’han executat encara. Així pensa se-

Quim Torra, en el moment que va ser investit president pel Parlament, el 14 de maig passat ■ ORIOL DURAN

guir fins a la sentència del judici a
l’1-O, la gran fita a l’horitzó de la legislatura que suposarà un abans i un
després, i que Torra vol aprofitar per
acusar l’Estat, internacionalitzar el
cas i tornar a mobilitzar la societat a
la recerca d’una altra “finestra
d’oportunitat”, una de les expressions que ha popularitzat.
L’engranatge unionista, però, no
li ho ha posat fàcil, i ja el primer dia
va desempolsar piulades i articles
seus de fa anys que han servit per
acusar-lo de nazi i supremacista, i va
engegar, a més, una inflada campanya contra els llaços grocs que va ser
el serial de l’estiu. Fins i tot li van discutir la fórmula amb què, sense esmentar la Constitució, va prometre

el càrrec. Igualment amb la complicitat judicial, Rajoy –en l’últim gran
torpede a les institucions catalanes
abans que el fes fora Pedro Sánchez
el 30 de maig en una moció de censura arran de la condemna al PP per
corrupció– també es va negar a publicar al DOGC el nomenament dels
consellers que havia triat Torra, entre els quals hi havia els exiliats Lluís
Puig i Toni Comín i els presos Josep
Rull i Jordi Turull. Al final també va
haver de cedir amb nous noms i el
govern no va prendre possessió, i
desallotjar així el 155, fins al 2 de
juny, el dia que Sánchez ho va fer a
Madrid.
Amb dos executius nous la reunió
dels presidents el 9 de juliol va des-

El dia a dia. Entre les poques grans
mesures noves, Torra cita sovint el model de CAP estrenat
a la Mina que unifica
serveis socials i sanitaris. El govern també ha creat l’ens que
ha de rellevar ATLL, i
ha fet una licitació
milionària en serveis
de telefonia i internet. A més, ha hagut
d’entomar conflictes
pel sector del taxi i
l’arribada de menors
no acompanyats.

tensar la situació i va obrir expectatives de diàleg, en forma de la recuperació de comissions bilaterals, que
fins ara han permès recuperar tres
lleis socials suspeses o el reconeixement d’un deute de 2.700 milions,
dels 6.700 que reclama la Generalitat a l’Estat. Això sí, hi ha hagut pocs
avenços pel que fa a la fi de la repressió, més enllà de l’acostament dels
presos, i cap ni un en l’exercici de
l’autodeterminació, cosa que ha fet
que Torra retiri el suport als pressupostos de Sánchez i ha dut a un refredament de relacions, ja que la segona trobada prevista per a l’octubre
no es farà ara previsiblement fins al
desembre. En l’últim ple el trencament també es va fer evident amb el
PSC, tot i que per a divendres Torra
ha convocat una mesa de diàleg a petició seva, ja es veurà si amb resultat
pràctic.
El retorn a una gestió que troba
autonomista ha fet que la CUP hagi
retirat el suport a Torra, que al carrer també s’ha vist discutit pels CDR
a qui va arengar, els quals han protagonitzat moments de tensió amb els
Mossos, fins al punt de posar en
qüestió el conseller Miquel Buch. Ni
tan sols la presentació del fòrum cívic i social de debat constituent ha
aconseguit refer la majoria independentista. De fet, fins i tot l’ANC ha
posat un ultimàtum al govern perquè es pacti un rumb clar cap a la República abans del desembre, si no vol
veure mobilitzacions en contra.
Amb això, els comuns són els únics
socis potencials en la negociació del
pressupost, el pròxim gran escull,
amb l’espasa de Dàmocles a sobre
per la vaga convocada el 12 de desembre pel retorn de la paga extra
als funcionaris. De patata calenta en
patata calenta. ■

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 14 de novembre del 2017
XEVI SALA

Iceta no vol ni
Puigdemont
ni Junqueras

El primer secretari i
candidat del PSC a les
eleccions anuncia que
no ajudarà a investir ni
Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont. “Si volen canviar de rumb, no
ho pot fer la mateixa
gent que ens ha portat
a l’abisme”, afirma.

Quan encara no
s’esberlava la unitat
“Unitat d’Acció”, titula el
diari la jornada del 14 de
novembre de fa un any,
quan ERC i el PDeCAT ja
donen per descartada una
sola llista a les eleccions
del 21-D però es conjuren
per mantenir la unitat
d’acció. Marta Rovira en-

capçala una delegació republicana a Brussel·les i es
reuneix amb el president,
Carles Puigdemont, per
escenificar-ho. Mentrestant, el líder empresonat
d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, confirma que no
anirà a cap llista.

La fiscalia no
dona treva als
alcaldes

Rovira reunida amb el president i els consellers ■ ACN

El Ministeri d’Hisenda
reclama a la fiscalia del
Tribunal de Comptes
que citi a declarar els alcaldes que van donar el
seu suport a Puigdemont a Brussel·les per
determinar amb quins
diners es van pagar el
viatge.
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La gran trobada del setmanari La República

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

El Punt Avui us
convida als Premis
Republicans de l’Any
Veniu al lliurament dels
Premis
Republicans de l’Any
Dilluns, 26 de
novembre,
a les 20 h, a l’Auditori
Palau de Congressos de
Girona
Reserveu fins a 2
invitacions
a confirmacions@lrp.cat
Us confirmarem la
inscripció per correu
electrònic
No us perdeu un acte de
reivindicació i
d’agraïment als més
republicans

CERIMÒNIA · Girona celebra el dia 26 la primera edició dels guardons convocats
pel setmanari La República RECONEIXEMENT · L’acte es farà a l’Auditori Palau
de Congressos i serà un gran homenatge nacional als presos i exiliats polítics
Carles Ribera
GIRONA

F

alta una mica més d’una setmana per a l’esperada cerimònia de lliurament de la primera
edició dels Premis Republicans de l’Any, escollits l’estiu passat
per votació dels subscriptors i els lectors de La República (www.lrp.cat)
i també d’El Punt Avui, L’Esportiu,
L’Econòmic i Catalonia Today. Girona ha estat la ciutat escollida per al
debut d’aquesta trobada anual del
republicanisme català, i a l’Auditori
Palau de Congressos de la ciutat
avancen els preparatius per celebrar un esdeveniment multitudinari que també vol ser un homenatge i un reconeixement als presos i
exiliats polítics que pateixen des de
fa més d’un any la revenja de l’Estat
espanyol. Amb aquest motiu, s’està
preparant una cerimònia que combinarà el lliurament dels premis als
guanyadors de les sis categories sotmeses a elecció popular i les referències a la situació dels presos i
exiliats, als quals enguany s’ha atorgat de manera extraordinària el
premi d’honor del setmanari La República, distinció que compartiran
amb els dos membres dels CDR Tamara Carrasco i Adri Carrasco. Un
altre premi especialment emotiu
és el que s’atorga a títol pòstum a
Muriel Casals.
Premiats de nivell i personalitats
En l’acte del dilluns dia 26 de novembre seran presents la majoria
dels premiats (Valtònyc, per raons
òbvies, no podrà ser-hi, però ha enregistrat un emotiu missatge que
es projectarà durant la vetllada) i
familiars dels presos i exiliats, així
com diversos representants polítics
de tot el ventall republicà. La cerimònia que s’està dissenyant tindrà
un volgut caràcter d’austeritat i so-

Acte a l’Auditori de Girona ■ M.L.

lemnitat per fer palesa la gravetat
del moment, però alhora no defugirà el to positiu, amb algunes actuacions musicals i una obertura

blicats i un número zero. La voluntat d’aquesta iniciativa és fer un reconeixement anual a les persones
que més contribueixin a la consoli-

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

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

Sis guardons per votació
popular, premi d’honor
a presos i exiliats i un de
pòstum a Muriel Casals

La cerimònia tindrà un
caràcter solemne,
però inclourà moments
de gran emotivitat

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

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

de gran impacte emocional per als
assistents.
La primera edició d’aquests guardons es va convocar coincidint
pràcticament amb el naixement de
la revista, que ja fa set mesos que és
als quioscos, amb 26 números pu-

dació del republicanisme, així com
fomentar la participació dels lectors
i subscriptors de la revista. Per obtenir les invitacions a l’acte, cal enviar un correu electrònic a confirmacions@lrp.cat i esperar un correu amb les entrades per imprimir.

Reserveu fins a dues invitacions a
confirmacions@lrp.cat o al 972 18 64 47 (de 9 h a 14 h)
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Jaume Roures

Lluís Llach

Valtònyc

Premi Republicà
de l’Any per una
trajectòria
professional
destacada i
compromesa

Premi 1 d’Octubre
per una trajectòria
personal de
compromís cívic
i polític

Premi República
de les Arts pel seu
mèrit artístic i
compromís cívic

Jordi Borràs

Open Arms

Premi Reflexió
Republicana pel seu
compromís cívic
com a fotoperiodista

Premi al Mèrit
Republicà per
la seva tasca
de denúncia i
salvament

Associació de
Municipis per la
Independència

Muriel Casals

Carles Puigdemont

Oriol Junqueras

Premi Memòria
Republicana
(‘in memoriam’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Jordi Sànchez

Jordi Cuixart

Joaquim Forn

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Dolors Bassa

Carme Forcadell

Raül Romeva

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Josep Rull

Jordi Turull

Clara Ponsatí

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Toni Comín

Lluís Puig

Meritxell Serret

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Marta Rovira

Anna Gabriel

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Premi d’Honor
de La República
(‘ex aequo’)

Adrià Carrasco
Tamara Carrasco

Premi República
Popular

Membres dels CDR
represaliats
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Sánchez oferirà més Estatut
el dia 12 en un ple al Congrés
a Proposarà una reforma i més autogovern quinze anys després de Zapatero a La cambra tomba
la proposta del PP d’erradicar del carrer els llaços grocs “d’odi” a Vetat el debat per reprovar el rei
David Portabella
MADRID

El dia que es complien
quinze anys del cèlebre
“donaré suport a l’Estatut
que surti del Parlament”
amb què José Luis Rodríguez Zapatero es comprometia a reformar-lo sent
encara líder de l’oposició,
Pedro Sánchez va tornar a
la casella de sortida. Forçat
per ERC i el PDeCAT a la
celebració al Congrés d’un
ple monogràfic el dia 12 de
desembre sobre la situació
política a Catalunya, deu
dies després de les eleccions andaluses, el president acudirà al debat amb
l’oferta de reforma de l’Estatut per augmentar l’autogovern sense preveure
cap consulta que no sigui
el referèndum de ratificació del nou text.
L’objectiu d’ERC i el
PDeCAT era citar Sánchez
al Congrés dimecres, però
té un viatge oficial a Cuba,
i les eleccions andaluses
del 2 de desembre aniran
seguides de l’acte dels 40
anys de la Constitució, el
6 de desembre. Així que la
junta de portaveus de la
cambra fixa el debat el dia
12, en contra de la voluntat
del PP, que preferia que es
fes abans per aspirar a debilitar Susana Díaz.
Gairebé amb un mes
d’antelació, la portaveu del
PSOE al Congrés, Adriana

La portaveu del PP, Dolors Montserrat, va defensar ahir al Congrés l’erradicació dels llaços grocs de l’espai públic ■ ZIPI / EFE

Lastra, advertia ahir que
el president Quim Torra no
n’ha d’esperar res de nou.
“La proposta del president
Sánchez per a Catalunya la
coneix tot Espanya: necessita, primer, un acord entre catalans i, en tot cas,
una modificació estatutària per aconseguir més autogovern, i després, que votin tots els catalans aquesta reforma estatutària”, va
dir Lastra. “Res de nou”,
reblava per tancar tota escletxa al dret a decidir. Sis
hores més tard, fonts de La

Moncloa limitaven l’abast
de l’oferta de Sánchez i deixaven obert què hi dirà.
Opció de més autonomia
Descartada la consulta,
Lastra, això sí, va convidar
a mirar al passat i veure
on era Catalunya fa un any,
“amb el 155”, i on és ara,
amb el retorn de les bilaterals. “L’«operació diàleg»
avança”, lloava. A ERC, el
portaveu al Congrés, Joan
Tardà, va replicar que “l’independentisme ha d’assumir que potser el referèn-

dum no serà «independència sí o no», sinó «més autonomia o independència»”,
però va alertar Sánchez
que la solució no vindrà de
repetir la reforma estatutària que el TC va reescriure
en la sentència del juny del
2010. “Si Sánchez només
preveu la possibilitat d’un
Estatut d’autonomia, fa fora el 50% de catalans que
som independentistes. I
on? No ens deportaran,
oi?”, hi afegia Tardà. A En
Comú Podem, Lucía Martín veia poc sentit a la idea

de reeditar “propostes de
fa més de deu anys”, i més
quan un Estatut ha de partir del Parlament i no de
l’inquilí de La Moncloa.
Llaç “d’odi” que “assenyala”
Quan falta un mes per al debat monogràfic, el llaç groc
va arribar al Congrés per
una proposició de llei de
símbols del PP –que va tenir el vot de Ciutadans i
prou, perquè el PSOE se’n
va desmarcar– que exigeix
erradicar-los de l’espai públic, juntament amb l’este-

lada, al·legant que són
“símbols d’odi que assenyalen qui no els porta”, segons la portaveu, Dolors
Montserrat. “S’imagina algú anant a la comissaria a
denunciar un cas de violència de gènere i trobant-hi
un agent amb un pin masclista?”, va plantejar Montserrat equiparant-ho amb
el llaç groc a la solapa. “Deu
estimar molt poc Catalunya si perquè el PP guanyi
vots a Andalusia ens llança
així a la plaça”, li va etzibar
Sergi Miquel (PDeCAT).
Tardà (ERC) va recordar al
PP que ha mantingut plaques franquistes. A Cs, Miguel Gutiérrez culpava el
PP de “no defensar la unitat d’Espanya quan mana”.
“On eren quan es xiulava
l’himne espanyol i el rei en
la final de la copa del Rei?”,
exigia el diputat de Cs.
Equiparació de Jusapol
El que sí que es va aprovar
–amb el suport del PP, el
PSOE, Cs i Podem, i el no
del PNB, ERC i el PDeCAT– és l’equiparació salarial dels policies amb els
Mossos i ertzains que impulsa Jusapol, que ha aplegat 550.000 firmes i que
ahir es va concentrar de
nit al Congrés per pressionar en favor de la seva iniciativa legislativa popular.
El que el Congrés no
viurà és un debat sobre el
rei i la seva reprovació com
el del Parlament: la mesa
veta el debat de dos dels
quatre punts d’una proposició no de llei del PDeCAT: el que “rebutja i condemna” la intervenció de
Felip VI el 3-0 i el que defensa els “valors republicans” i “l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com és la monarquia”. El PDeCAT vol
que la mesa reconsideri la
censura. ■
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Un inspector en cap justifica
els cops de porra al cap l’1-O

a Admet que estaven coordinats per un centre de comandament, però no aclareix qui va ordenar
carregar a L’Ajuntament de Barcelona demana la imputació de 24 agents més de la policia espanyola
BARCELONA

“Presumpta sang”
Aquest càrrec policial és el
primer dels 24 agents de la
policia espanyola imputats
per la seva actuació a les escoles i centres de votació
del referèndum d’autodeterminació, a alguns dels
quals se’ls acusa de lesions
contra la integritat de la
persona. Els quatre agents
que van comparèixer ahir
només van respondre a les
preguntes del magistrat
Francisco Miralles, del fiscal i de l’advocat de l’Estat,
que defensa alguns dels
agents, i van refusar les de
les acusacions. Un dels mo-

859744-1198360L

Un inspector en cap de la
policia espanyola de Madrid, que amb el nom de Camel 1 coordinava l’operatiu
de requisar urnes en set
centres de Barcelona, va
declarar ahir com a imputat per haver permès càrregues policials “excessives”.
Va admetre davant del jutge d’instrucció 7 de Barcelona que en l’1-O estava en
contacte permanent amb
un centre de comandament, però no va deixar
clar si des del centre li van
donar l’ordre de carregar
contra els veïns; sí la d’aturar-los. A més, va assegurar
que no sabia qui eren els
responsables del centre. Es
dona la circumstància que
el Ministeri de l’Interior no
ha respost als requeriments del magistrat perquè identifiqui els comandaments i que aporti les comunicacions internes per
l’1-O.
A més, l’inspector en
cap, amb el número profes-

sional 81.585, va justificar
l’ús de les defenses davant
“el mur humà hostil” que es
van trobar als centres. Fins
i tot va afirmar que “en certes situacions es pot colpejar a la cara”, segons fonts
judicials, quan se li va posar
el vídeo de la dona amb un
trau al front a l’escola Mediterrània per un cop de porra. També va aprovar l’actuació dels agents al CEIP
Pia de Sant Antoni.

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

“El ministre de
l’Interior ha d’aclarir
d’una vegada qui va
dirigir el dispositiu
policial de l’1-O”
Andrés García Berrio
ADVOCAT D’AFECTATS

—————————————————————————————————

“Demanem al govern
de Pedro Sánchez que
deixi de sabotejar la
investigació i estigui
amb les víctimes”
TINENT D`ALCALDE DE BARCELONA

L’inspector en cap i el subinspector que van declarar com a imputats ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

ments tensos va ser quan
l’inspector en cap va declarar que les accions dels veïns eren ”hostils, amb insults, i que van rebre cops
de paraigües”, tot i que el
jutge li va replicar que als

vídeos no se’n veia cap,
d’agressió veïnal.
El segon a declarar va
ser un subinspector de Sevilla (el 70.231), el qual va
assegurar que no tenen
cap normativa vers l’ús de

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada en data 26 d’octubre de 2018 adoptà els
següents acords:
“Expedient 2239/2018. Aprovació inicial de les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de
les activitats esportives realitzades en l’exercici 2018
[.../...]
Primer.- Aprovar inicialment les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de les activitats esportives realitzades en l’exercici 2018, annexes.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i expedient de referència, durant un termini
de vint dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari El Punt
Avui, i a la seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board//
a la secció Tauler d’Anuncis, als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions que es
creguin pertinents per qualsevol persona interessada.
Aquest termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest acord
en els mitjans d’informació esmentats.
Amb el benentès que l’acord íntegre i el contingut de les Bases es trobaran publicats a la seu
electrònica (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ a la carpeta EXPEDIENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA.
Tercer.- Es disposa que si no es formulen al·legacions i/o reclamacions el present acord esdevindrà aprovat de forma definitiva, sense necessitar un altre acord exprés.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva juntament amb les Bases aprovades definitivament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com a la seu electrònica de l’Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ a la carpeta AJUDES i SUBVENCIONS, i s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la referència
del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en què s’hagi publicat íntegrament el text
de les Bases.
Cinquè.- Un cop aprovades definitivament les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de les activitats
esportives realitzades en l’exercici 2018, exposades al públic dins del termini i forma regulats, es
procedirà, prèvia aprovació per la Junta de Govern Local, a efectuar la convocatòria de la concessió de les subvencions específiques, segons regula l’Ordenança General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Esportius, així com a l’Àrea de Serveis Interns i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), per al seu coneixement i efectes.”

La Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada en data 26 d’octubre de 2018 adoptà els
següents acords:
“Expedient 2244/2018. Aprovació inicial de les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de
les activitats als barris realitzades en l’exercici 2018
[.../...]
“Primer.- Aprovar inicialment les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de les activitats als barris realitzades en l’exercici 2018, annexes.
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i expedient de referència, durant un termini
de vint dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari El Punt
Avui, i a la seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board//
a la secció Tauler d’Anuncis, als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions que es
creguin pertinents per qualsevol persona interessada.
Aquest termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest acord
en els mitjans d’informació esmentats.
Amb el benentès que l’acord íntegre i el contingut de les Bases es trobaran publicats a la seu
electrònica (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ a la carpeta EXPEDIENTS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA.
Tercer.- Es disposa que si no es formulen al·legacions i/o reclamacions el present acord esdevindrà aprovat de forma definitiva, sense necessitar un altre acord exprés.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva juntament amb les Bases aprovades definitivament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), així com a la seu electrònica de l’Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ a la carpeta AJUDES i SUBVENCIONS, i s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la referència
del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en què s’hagi publicat íntegrament el text
de les Bases.
Cinquè.- Un cop aprovades definitivament les Bases Específiques Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les entitats, associacions i col·lectius locals, per al suport de les activitats
als barris realitzades en l’exercici 2018, exposades al públic dins del termini i forma regulats, es
procedirà, prèvia aprovació per la Junta de Govern Local, a efectuar la convocatòria de la concessió de les subvencions específiques, segons regula l’Ordenança General Reguladora de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Personals (Barris), així com a l’Àrea de Serveis
Interns i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), per al seu coneixement i efectes.”

Sant Esteve Sesrovires, 6 de novembre de 2018
Vist i plau
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

Sant Esteve Sesrovires, 6 de novembre de 2018
Vist i plau
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

L’Alcalde President,
Enric Carbonell i Jorba

—————————————————————————————————

Jaume Asens
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Mayte Piulachs

Les frases

L’Alcalde President,
Enric Carbonell i Jorba

les defenses, tot i que saben que han de vigilar a no
tocar parts lesives. En la
seva actuació a l’IES Pau
Claris, va negar que tirés al
terra, ni magregés ni ferís a
la mà Marta Torrecillas. Va

indicar que la va aixecar i
en aquesta acció ella va
caure. Tant l’inspector en
cap com el subinspector
van negar haver vist veïns
ferits amb sang, de la qual
van dir que era “presumpta sang” o “pintura”, segons els presents.
El tinent d’alcalde de
Drets de Ciutadania de
Barcelona, Jaume Asens,
es va desplaçar a la ciutat
de la justícia per congratular-se de les primeres declaracions d’imputats i va
anunciar que l’Ajuntament, com a acusació popular, ha demanat “la imputació de 24 agents més
que van actuar amb violència “ a l’IES Pau Claris en
haver-los pogut identificar. Avui declaren quatre
agents més, imputats per
accions a les escoles Infant
Jesús, Fedac Horta i Dolors Montserdà. ■

La fiscalia arxiva el
cas contra l’alcalde de
Mollerussa per l’1-O
a Marc Solsona

desitja “el mateix
desenllaç a tots els
alcaldes del país”

M. Piulachs
BARCELONA

La fiscalia superior de Catalunya va comunicar ahir
a l’alcalde de Mollerussa i
diputat, Marc Solsona,
l’arxivament de les diligències obertes contra ell
el setembre de 2017 per
un delicte de desobediència per haver donat suport
al referèndum de l’1-O. Ho
va piular el mateix batlle:
“Personalment alleugerit.
Desitjo el mateix desenllaç

a tots els alcaldes del país.”
Encara hi ha un centenar d’alcaldes sota sospita, i a l’estiu les fiscalies
van ordenar més requeriments per si se’ls podia imputar la cessió de locals. El
cas de l’alcalde Mollerussa, defensat per la penalista Judit Gené, és el primer
arxivament. El fiscal conclou que no se li pot imputar desobediència, prevaricació ni malversació de
fons, en tenir només “suposicions”. Amb tot, sosté
que dels tres locals que es
van usar un d’ells era públic, l’escola de música, i
que “és poc creïble” que el
seu director no sabés qui
va obrir el centre l’1-O. ■

