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Les vergonyes
de Vox

A

quest món tan
apassionant però
a la vegada tan endogàmic que és Twitter
bullia la setmana passada a causa de
l’anunci que TV3 emetria un reportatge sobre Vox: aquest partit que fa quatre dies gran part de la gent ni coneixia
i que avui és en boca de tothom. Alguns usuaris es queixaven que, amb
l’emissió, la nostra el que feia era blanquejar una opció política molt perillosa. Com més parléssim de Santiago
Abascal més creixeria Santiago Abascal. I es posaven exemples de com
l’avui blasmat Jean-Marie Le Pen va
multiplicar les seves expectatives polítiques al mateix temps que incrementava la seva presència en els mitjans.
La veritat és que no puc compartir
ni aquestes apreciacions ni aquesta
manera de plantejar-se el paper dels
mitjans públics. Vaig veure el documental d’Euskal Telebista que va emetre TV3 dimarts al vespre i no em va
semblar en cap moment que allò que
s’hi explicava pogués ajudar en res ni

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

No. Fer bons reportatges
no blanqueja ni Vox
ni el feixisme
el pistoler Abascal ni el projecte de
Vox. En el documental vaig veure un
partit i un líder messiànic que es proclamen antisistema quan en realitat
són el moll de l’os del sistema. Abascal,
que va fer del fet de ser considerat una
víctima d’ETA un modus vivendi, ha estat alletat per personatges com ara Esperanza Aguirre, José María Aznar i la
pitjor màfia cubana que viu a Miami.
Abascal, que ha passat gairebé tota la
seva vida vivint del diner públic, hauria
de respondre sobre quines han estat
algunes de les seves ocupacions –ben
remunerades, per cert– a la Comunitat
presidida per doña Esperanza.
No. Fer bons reportatges (per cert,
felicitats, TV3, per l’èxit d’audiència) no
blanqueja ni Vox ni el feixisme. El que
els blanqueja són les entrevistes massatge de les televisions privades espanyoles. És normalitzar-los, com fan Casado o Rivera. O agafar la mateixa pancarta, com han fet Iceta i la plana major
del PSC en les manifestacions d’aquest
invent anomenat Societat Civil Catalana. Algun dia, per cert, també hauríem
d’investigar, com en el cas de Vox, d’on
procedeix el seu finançament. Dels
seus 75 socis segur que no.

Mirades obliqües

D

es que el món acadèmic s’ha revoltat contra la rigidesa dels
anomenats “relats canònics”,
cada vegada és més freqüent retrobar
alguns artistes que el discurs oficial
havia abandonat als marges de la història. En vam tenir una mostra excepcional amb la restitució que va emprendre Josep Casamartina de la personalitat
aclaparadora
d’Ismael
Smith, com força abans havíem tingut
ocasió d’esglaiar-nos per l’enorme pèrdua que suposava no haver sabut res
durant tant de temps del fràgil Emili
Fontbona o del granític Josep de
Creeft. A vegades, és veritat, aquesta
vena reivindicativa per fer lloc als ressuscitats arrossega a la caiguda alguns
noms que fins llavors tenien plaça al
panteó, i penso, per no moure’m del
terreny de l’escultura, en l’íntegre i
bondadós Enric Casanovas, que ni
l’edició de la seva correspondència ha
fet sortir dels llimbs en què el vam deixar levitant ja fa una colla d’anys,
mentre que el contemporani Josep
Clarà, tot i haver-li desmantellat el
museu (o potser per això mateix), no
fa sinó inflar-se amb cada nova exposi-

“
La sensibilitat
moderna pels

extravagants dona
fruits engrescadors

ció que li organitzen, com si estiguéssim condemnats a desagreujar-lo ad
aeternum. La sensibilitat moderna
pels extravagants, els oblidats o els
transterrats dona fruits engrescadors,
però encara amb comptagotes, potser
perquè en el camp de la història de
l’art hi ha una reticència una mica llepafils a abordar els estudis comparatistes, ja plenament assumits en altres
branques de les humanitats. És aquesta mirada oberta la que ha permès a
Artur Tanikowski, l’investigador polonès que comparteix comissariat amb
Glòria Bosch i Susanna Portell en la
magnífica exposició sobre Mela Muter

al Museu d’Art de Girona, meravellarse de descobrir que l’obra del seu compatriota Elie Nadelman, cosmopolita,
sinuós i precursor de l’Art Déco, trobés tantes similituds amb la de Fidel
Aguilar, que tot i no sortir mai de la
seva ciutat n’és com un eco exuberant.
Eixamplar la perspectiva amb models
fins ara desatesos de la cultura europea podria ajudar-nos a entendre millor els nostres artistes i l’època mateixa en què es debatien, quan les imatges circulaven, si no amb més profusió
que avui, amb molta més estima, ja fos
en gravats, cartells, revistes, cromos o
postals. Ni Rodin ni Maillol, per més
ubics que els vulguem, no poden explicar-ho tot. Amb idees fixes com aquestes, Manolo Hugué, que pel que sembla
també va confraternitzar amb Nadelman, continua ficat inexplicablement
a la carpeta noucentista, a pesar que
quasi està més a prop de Käthe Kollwitz que no pas de Maillol. De fet,
igual que ella, esculpia camperoles
com si amassés un pa de pagès, mentre que els nostres mediterranis modelaven les cuixes de les dones com si
acariciessin una muntanya.
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EDITORIAL

A la tres

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

Extrema dreta coneguda

A

questa setmana els redactors
de Diario de Sevilla, Diario de
Cádiz, Diario de Jerez, Europa
Sur, Granada Hoy, Málaga Hoy,
Huelva Información, El Día de Córdoba i Diario de Almería han rebut, segons ha denunciat el sindicat CNT, un
correu electrònic amb l’ordre de no titllar Vox de partit ni d’ultradreta ni
d’extrema dreta. Això no és nou als
mitjans: Telemadrid ha reconegut que
també havia decidit no titllar-lo així:
“Igual que no titllem els partits d’extrema esquerra d’aquesta manera.”
En les eleccions andaluses, les que
han donat 12 diputats als ultradretans de Vox, aquest partit, el PP i Ciutadans van sumar 1.451.173 vots.
L’any 2015, en les darreres eleccions
autonòmiques a Andalusia els tres en
van sumar 1.804.884. Vox multiplica
els seus vots per 20 però entre els tres
n’han perdut; per tant, més enllà del
transvasament directe de vot del

“
Vox no du
l’extrema dreta al

parlamentarisme
espanyol. Ja hi era.
I també a les
institucions
PSOE a Vox –això està per estudiar
per saber si els passa com a França–,
els partits que aglutinen des del centre fins a l’extrema dreta han perdut
vots. Ara, mentrestant, l’esquerra s’ha
quedat a casa. I la culpa d’això no és
pas de Catalunya, Susana.
En tot cas, aquests dos fets, les ordres dels propietaris dels mitjans i la
pèrdua de vots de la dreta, només venen a confirmar que és fals que l’extre-

De reüll

ma dreta arribi ara al parlamentarisme. D’entrada, perquè Blas Piñar ja va
ser diputat però, sobretot, perquè
sempre hi ha estat present, dins el PP.
Necessitaria tot el diari per citar alguns exemples de declaracions i fets
que vinculen alguns dels polítics del
PP amb l’extrema dreta però ho deixarem en el fet que el mateix Consell
d’Europa va posar Xavier García Albiol
d’exemple de polític racista i xenòfob.
Ara, l’extrema dreta no ha estat només present al parlamentarisme, també a les institucions. De l’“atado y bien
atado” a l’“a por ellos”. Des dels comandaments policials, que encara conviden
els torturadors a les seves celebracions,
fins a la judicatura, passant per l’administració de l’Estat –qui hi mana realment– i acabant per l’exèrcit, tot i que
en aquest cas cal lloar l’intent del
PSOE, a través de Narcís Serra, de democratitzar-lo. No, l’extrema dreta no
arriba ara a la política espanyola.

Les cares de la notícia

Anna Puig

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT

Caure en la
provocació

Josep Rull

Conviccions fermes

L

a plaça U d’Octubre de Girona ha viscut els darrers
mesos concentracions històriques i irrepetibles,
amb milers i milers de persones, amb rius de gent
vessant pels carrers adjacents. L’independentisme hi ha
demostrat la seva gran força de mobilització. Dijous
passat, dues-centes persones hi celebraven els
quaranta anys de la Constitució espanyola. La plaça
se’ls feia gran, molt gran. La convocatòria de Borbònia, a
la qual s’hi van sumar Vox, el Partit Popular i Plataforma
per Catalunya, va ser un autèntic fracàs. Van punxar i
l’assistència va ser mínima. Molt de
Cal parar els ball, molta xaranga, però poca cosa
més. Tot i així, van aconseguir obrir
peus a la
informatius i ser portada de diaris.
ultradreta.
Des d’aquest punt de vista, l’èxit va
Però els fets ser rotund. I se’ls va servir en safata.
de dijous els Més enllà de l’actuació dels Mossos,
discutible, no hi ha dubte, per la
dona ales
contundència de les seves
càrregues, que cal acceptar, també, que l’antifeixisme
va caure de quatre grapes en la provocació de la
ultradreta espanyolista. No sé si ignorar-los és la millor
estratègia. Potser no. Però hem demostrat moltes
vegades que en audàcia i originalitat no ens guanya
ningú. I és quan anem per aquesta via quan aconseguim
més suport i quan deixem més descol·locat l’unionisme.
L’insult i l’agressivitat ens posa a l’altura dels que atien
la violència per desviar les mirades del problema real. A
la ultradreta se li ha de parar els peus. I el que va passar
dijous els dona ales.

-+=

Fa més d’un any que està empresonat i les conviccions de Rull continuen intactes. Parla sense
prejudicis del judici que els líders independentistes hauran d’afrontar i de la manca de garanties
que ofereix la justícia espanyola. Una valentia que
és la que l’ha portat a iniciar la vaga de fam.
PRIMERA MINISTRA BRITÀNICA

Theresa May

Tram final

-+=

El Brexit entra en una altra setmana decisiva en
espera del vot a la Cambra dels Comuns. Avui el
Tribunal de Justícia de la UE ha de decidir si Londres pot aturar unilateralment la seva sortida i el
Parlament votarà dimarts l’acord de sortida de la
Unió Europea. Dies complicats per a Theresa May.
PRESIDENT DEL FOMENT DE LES ARTS I EL DISSENY

Jordi Montaña

Noves ambicions

++=

El Foment de les Arts i del Disseny (FAD) inicia
una nova etapa amb l’exrector de la UVic al capdavant. Un relleu que ha de servir per posar les
múltiples disciplines artístiques al lloc que els pertoca a Catalunya i fomentar que els creadors tinguin un punt de referència.

Millores per
a l’habitatge
públic
La subcomissió d’Urbanisme
de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació del pla
general metropolità que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona per
destinar el 30% del sostre edificable de les noves promocions residencials o de les grans rehabilitacions a habitatge de protecció oficial. Aquest ha estat un dels cavalls
de batalla del govern d’Ada Colau
en la seva lluita per facilitar l’accés
a un habitatge digne als seus conciutadans. De fet, el govern de Barcelona en Comú defensa que amb
aquesta mesura es podran incorporar al mercat de l’habitatge públic
–absolutament minoritari al nostre
país– uns 330 pisos cada any. Els
promotors, però, pensen que
aquesta mesura, contra la qual estudien recórrer legalment, no millorarà la situació, ja que els inversors
veuran en perill la seva operació i la
frenaran. Això, però, és una pura especulació i només la posada en
marxa de la mesura els donarà la
raó o no. En tot cas, l’obligació dels
governs és analitzar els problemes i
buscar solucions que cerquin el benefici general i no pas el d’un collectiu, com s’ha fet en aquest acord,
que ha costat, entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat.
El govern català, però, i perquè
l’accés a un habitatge digne no és
pas un problema únicament barceloní, hauria de començar a plantejar-se si aquesta mesura seria bona
també per a la resta del país. I és
que molts dels problemes que afecten Barcelona continuen a l’Hospitalet, a Badalona, a Terrassa i també fora de la regió metropolitana, a
les grans ciutats. A vegades, a Barcelona, li manca la capacitat de
pensar en el país i al govern, valentia per aprofitar la seva empenta.
Potser no cal reservar un 30% lineal, però és obvi que la manca
d’habitatge social afecta tot el país.
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Tal dia
com
avui fa...
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Sense terminis
Els exsocis de JxSí es
comprometen a recuperar
institucions i presos i “construir
República”, sense concretar
com ni en quins terminis.

Full de ruta

10
anys

Cop als comptes
El ple de la cambra alta aprova
el veto als comptes de l’Estat i
els retorna al Congrés. Solbes
refreda les expectatives
d’assolir un acord aviat.

20
anys

Via lliure
El ministeri britànic d’Interior
obre el procés contra el
dictador xilè, Augusto Pinochet,
sense els càrrecs de genocidi i
assassinat.

Tribuna

Xevi Sala

Pius Pujades. Periodista

Monarquia i
urnes

E

ls universitaris catalans han estat
convocats a les urnes
per votar a favor o en
contra de la monarquia i alguns s’han
abstingut d’anar-hi argumentant que
no té cap sentit participar en una
qüestió que només afecta l’Estat veí.
Com sempre, la joventut donant mostres d’una saludable lucidesa que a vegades trobem a faltar entre els professionals de la política. Curiosament, la
mateixa setmana d’aquestes votacions universitàries és la que ha triat el
president espanyol, Pedro Sánchez,
per insinuar en una entrevista radiofònica que el fill de l’emèrit estaria disposat a renunciar a la inviolabilitat que li
atorga l’actual marc legal. Doncs ja tenim una pista sobre cap a on pot anar
la suposada reforma constitucional
que els poders estatals estan enfornant. Potser és això el que inquieta a
Miquel Roca Junyent, pare de la Constitució i defensor d’infantes, quan diu
que li fa por la imminent reforma perquè el que està sentint no li plau. És

Sí, tenen raó els estudiants
universitaris que no van
acudir a les urnes quan
argumenten que estem
parlant d’un tema propi de
l’Estat veí
clar que l’antic col·laborador de Jordi
Pujol sap prou bé que de cara a la
qüestió catalana una reforma de la
carta magna serviria més aviat per recular que no pas per avançar. Sobretot
ara, que l’espantall de Vox és el pretext
perfecte per fer sortir del cau tots els
amants de la recentralització. Mentrestant, els bascos, que de rebuig a la
monarquia hi entenen molt més que
nosaltres, avancen cap a un nou Estatut, un altre tema en el qual també ens
porten molt avantatge.
Sí, tenen raó els universitaris que no
van acudir a les urnes quan argumenten que estem parlant d’un tema propi
de l’Estat veí. Però no deixa de provocar una fonda satisfacció veure com
l’exercici lliure i democràtic dels estudiants es decanta massivament en
contra d’uns reis inviolables especialitats a sodomitzar la intel·ligència dels
súbdits amb recepcions fastuoses,
inauguracions ridícules, salutacions
teatrals i discursos soporífers, això sí
cortesanament pagats amb els impostos de tots nosaltres.

El monstre no dormia

P

odíem fer veure que el monstre
no hi era, podíem creure que les
coses havien canviat, podíem
proclamar als quatre vents que havíem
girat full, ens podíem imaginar que tot el
que estava per fer era possible, podíem...
Sí, gairebé n’estàvem segurs: Espanya
era una democràcia moderna, europea,
respectuosa amb els oponents; un estat
social de dret basat en la llei, el diàleg, el
respecte, la solidaritat, la igualtat. El
franquisme havia mort amb el seu creador i, amb empentes i rodolons, havíem
conquerit la normalitat europea. És cert
que sovint alguna cosa xerricava, alguna peça fallava, algun engranatge semblava rovellat. Però n’estàvem segurs:
vivíem una democràcia de primer nivell.
Modèlica, envejada, miraculosament
conquerida.

tero sense cavall, fins a la repressió del
primer d’octubre a Catalunya. Cal tenirho clar: una part important de la població
espanyola que vota confon el patriotisme
amb el franquisme. Creu de cor que els
poders de l’Estat hi són per assegurar la
seva pròpia pervivència i no pas per defensar els drets dels ciutadans. Amb bona fe o amb malícia confon l’Estat amb els
poderosos que manipulen en benefici
propi el diner públic i les institucions.
Gent d’ordre, diuen, i no s’escandalitzen
quan la corrupció arruïna l’economia del
país. Gent d’ordre, i callen quan desapareix la separació de poders i se senten
protegits quan aquells que haurien de
moderar del debat polític es converteixen en part bel·ligerant en favor dels més
poderosos.
ELS FEIXISMES

QUÈ HO VA ESPATLLAR?

Ens estàvem enganyant? Com en el conte del dinosaure,
el monstre era a la porta. Esperava el moment de treure’s la disfressa amable i tornar a ensenyar les dents. Els avisos van
ser múltiples i diversos començant pel
23-F, amb uns guàrdia civils fent d’Espar-

necessiten enemics, un
enemic que uneixi. Qui millor que els catalans? Aquell Ribera d’esquerres, que
s’alimentava de les engrunes del PSC,
ben aviat va adonar-se que el discurs anticatalanista que oferia a la menuda a Barcelona seria incendiari a la resta d’Espanya: es podia vendre a l’engròs. Tots con-

tra els catalans. La veda s’havia aixecat.
Ja tenien bandera. Totes les ànimes
enyorades del “Por el imperio hacia
Dios” es barallen per l’exclusiva de l’anticatalanisme. Tots volen liderar l’“A por
ellos” que tants vots prometia.
A ANDALUSIA el dinosaure del franquisme

sociològic s’ha repartit amigablement
entre els tres partits de la dreta, per provar d’aprofitar l’oportunitat que els socialistes no poden competir en la cursa
perquè han de menester vots catalans a
las Cortes. I potser perquè creuen en una
sortida pactada del problema territorial.
Sortida pactada? Franco s’ha aixecat de
la tomba. Aquí ningú no pacta res. Els ciutadans i els populars i, sobretot, els de
Vox s’han afanyat a vendre la seva mercaderia més resclosida. Els tornareu a
veure cara al sol defensant la família tradicional, els servei militar, els toros, el Gibraltar español i el catecisme a les escoles. Contra el sobiranisme, unidad de
destino en lo universal. La sagrada unidad de la patria, la lengua común y la
bandera. Europa calla. Té prou feina sense nosaltres.

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

Una opció molt
majoritària
b Miquel de Palol va escriure
fa uns dies en aquest diari un
interessant article (“Game
over”, 5-11-17).
En ell descriu encertadament dos grans corrents entre els independentistes catalans: els que pensen que els
nostres polítics “no ens han
dit la veritat, no ens ho han explicat tot, no em refio d’aquesta gent”, i els que creuen que
“han fet el que han pogut, n’hi
ha a la presó i a l’exili, volem
una cosa molt difícil perquè
l’enemic és més fort i està disposat a tot, i els nostres no es
mereixen que ara els abandonem”.
Personalment em trobo entre els segons. Palol parla
també de les possibles opcions davant el bloqueig actual.
1. Declaració unilateral d’independència al Parlament i
defensar-la al carrer, assumint

el cost que comporta, morts
inclosos, per la repressió violenta de l’Estat.
2. Quedar-se com estem,
però suportant el “càstig” inevitable (recentralització, etcètera) d’un Estat venjatiu
que ens menysprea.
Però en un moment en què
fins i tot està en perill la nostra
democràcia i les nostres llibertats, crec necessari apostar per una altra opció.
Com bé planteja Òmnium
Cultural, cal un gran moviment en defensa dels drets
ciutadans, de la democràcia,
de la llibertat dels presos polítics i d’un referèndum legal
d’autodeterminació, vinculant
i reconegut a Europa.
Una opció molt majoritària
a Catalunya (80%?) que pot
obtenir suports importants,
del tot imprescindibles, a l’Estat espanyol i a Europa, on mai
donaran suport a una declaració unilateral sense una majoria verificable.
Un bon camí per exercir el

nostre dret a decidir sense renunciar a res.

desaprofitant l’impuls artístic
de la nostra ciutat.

JAUME GARCIA RUIZ
Manresa (Bages)

BERTA PUIG SÁNCHEZ
Barcelona

A Barcelona li
costa

On són les dones?

b El teatre de Barcelona està
morint. En general, el públic
que va al teatre és un públic
adult. Els joves amb prou feines van al teatre. I m’incloc
dins d’aquest públic jove. I és
una llàstima, perquè el teatre
m’encanta, per no parlar dels
musicals.
Però, llavors, per què els joves no anem al teatre? És pel
preu de l’entrada? És perquè
la promoció de les obres no
connecta amb nosaltres? No
se’n fa suficient publicitat?
Si ens diuen que l’obra és
Dirty Dancing o que l’actor
principal és Ivan Labanda,
potser ens ho pensem, però si
no, ni ens ho plantegem. Què
està passant? Ens estem tornant en públic gasós, i estem

b Si ens fixem bé, la majoria
dels referents mostrats al llarg
de la nostra vida escolar són
personatges del sexe masculí.
Això és degut al fet que la història ha silenciat les dones,
fent que no es reconegués el
seu paper dins de la societat i,
com a conseqüència, traient
referents femenins a les noves
generacions.
Per això ens hem de preguntar on han quedat aquelles dones? Dones pintores,
científiques o escriptores, entre altres, que van fer grans
coses per la història però que,
per contra, van estar silenciades i que sens dubte s’haurien
convertit en inspiració per a
moltes noies.
ANNA CASAS PALET
Barcelona
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“El discurs del rei és un aval a Vox, un aval al camí pel qual
la ultradreta i el nacionalisme espanyol estan circulant”

La frase del dia

Carles Puigdemont, EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

La utilitat de la repetició

Catalunya i el
món

Joaquim Nadal i Farreras

Miquel de Palol. Escriptor

F

a mesos que estic fent el mateix article? M’hi poso i penso: “Ep, això ja
ho has dit.” I que continuem igual
no és prou raó per tornar-ho a dir. Fa anys
que he expressat certes realitats que ara
són en primer pla de l’actualitat, i haverho pogut fer no vol dir que sigui més llest
que els altres sinó, simplement, que conec l’enemic. I per això no deixa de sorprendre’m que sorprengui tant els catalans l’actuació d’Espanya. Quan estàs en
guerra –i hi estem–, no et pots permetre
d’imaginar que l’enemic actuarà segons
els teus esquemes mentals. Has d’haver
estudiat els seus, per no deixar-te arreplegar a cada pas. Als espanyols, els passa
el mateix, però s’ho poden permetre perquè tenen la força. Si a més se’ls regala
l’estratègia, anirem de patacada en patacada, tal com ja està passant. Desconèixer amb qui te les heus explica en primer
lloc la calamitosa gestió del procés.

EN TERCER LLOC, i lligat a una preocupant
falta d’autocrítica seriosa, és a dir útil per
redreçar el rumb i fer bé les coses, hi ha la
divisió entre els grups independentistes.
No s’ha après res de l’any 1937. Amb un
enemic implacable davant, s’és prou inconscient, inepte i curt de mires d’estarse barallant pel color de la moqueta. La
incapacitat per la unitat reclama una revisió radical de la casta política en pes. És
casual que només facin vaga de fam els
presos del PDeCAT? No: en el fons hi ha la
brega per la supremacia, que pel que sembla passa davant de l’objectiu de la sobirania. Ho ha dit més d’un: ERC no vol anar
junts a les eleccions perquè (com en les
últimes) es pensen que les guanyaran, i el
PDeCAT (o com se n’acabi dient) volen
anar-hi en coalició perquè es pensen que
per separat les perdrien, i volen conti-

EN SEGON LLOC

ho explica la negativa a
pagar els costos de la revolució. Perquè
–em repeteixo, ho sé–, quan un territori es vol independitzar i l’Estat matriu
ho vol impedir peti qui peti –creguins’ho, si poguessin afusellarien i bombardejarien–, del que cal per aconseguir-ho se’n diu revolució. I –em repetiré de nou–, una revolució té un cost
molt alt, i no tothom està disposat a pagar-lo. La broma del “no som prous” és
fal·laç aplicada als qui volen la independència, però potser no tant aplicada als
qui estan disposats a jugar-s’ho tot. Si
fem un cop d’ull a la història veurem
que una població que fa tres àpats calents al dia, quan té casa i feina (encara
que més o menys precària) no s’ho juga
tot per un ideal, per més que sigui un
que els milloraria la vida i els faria més
feliços. Les revolucions es fan quan la
gent no menja. I tot i així… Quanta gent
va assaltar la Bastilla? Quanta el Palau
d’Hivern? Quants eren els refugiats a
Sierra Maestra en algun moment decisiu de la Revolució Cubana?

Sísif
Jordi
Soler

“
No s’ha après
res de l’any 1937.

Amb un enemic
implacable davant,
s’és prou
inconscient, inepte i
curt de mires de
barallar-se pel color
de la moqueta. La
incapacitat per la
unitat reclama una
revisió radical de la
casta política en pes

nuar a davant. Amb aquesta estratègia
–o bé ja és tan sols tàctica?– no anem enlloc. L’únic indicador d’optimisme és la
cura destructora dels espanyols envers el
sobiranisme català. Em penso que se’n
creuen més ells que nosaltres. L’obstacle
per a la independència no és a Espanya,
ni a Europa, ni a Washington. És a Catalunya. No és a les altures financeres dels
Olimps cosmopolites, és a la cuina de casa.
I, EN ÚLTIM LLOC, el problema potser més

greu de tots, el que afecta el fonament de
la causa. El país no està estructurat per
encarnar-se en un estat. Cal una articulació social de la cultura, la ciència, l’art, la
tecnologia i la indústria capaç de fer-lo
efectiu, i potser la relació causa-efecte és
la inversa: quan es té tot això, la conseqüència natural és l’Estat. Catalunya ho
ha tingut en algun moment de la història.
El té, ara? Fallen estrepitosament les
dues columnes –seqüencials en el temps
de la vida del ciutadà–: l’educació –la paideia dels antics– i la informació. La disbauxa de valors sembla producte d’haver
deixat la gestió en mans de disminuïts
mentals, o de lladres sense escrúpols. El
Barça, els castellers, la cuina, les platges,
el turisme, Gaudí en el punt més alt, no
articulen un país. Es pot atribuir al resultadisme comercial de la globalització, però no serveix: en termes particulars, l’Europa culta ha preservat els seus valors i
els seus continguts, i Catalunya ha estat
arrasada per un vendaval d’amnèsia,
abúlia, plàstic, lletjor, xivarri, desordre i
analfabetisme. El mal va de dalt a baix;
tret de les excepcions de sempre, afecta
la majoria de la població, i una àmplia majoria de la classe dirigent, una reflex de
l’altra.
NO HI HA CAP REMEI perquè no s’ha reco-

negut, ni tan sols detectat, el problema.
Aquest cronista no es pot repetir més. En
l’esdevenir, si la parca m’ho permet, els
parlaré de poesia.

E

dicions 62 ha publicat recentment
una Història mundial
de Catalunya, dirigida
pel professor Borja de
Riquer. El llibre, que en
les primeres setmanes de venda ha assolit un èxit remarcable, segueix el model
de la Histoire Mondiale de la France
(2017) dirigida per Patrick Boucheron.
L’equip que ha coordinat Borja de Riquer ha ordenat els materials en nou
grans apartats que segueixen les etapes
convencionals dels períodes històrics
des de la prehistòria fins als temps contemporanis, cadascun amb un subtítol
suggeridor per tal d’orientar el lector des
de l’índex mateix en el contingut i les característiques de l’obra. A partir d’aquest
esquema s’han triat cent vint-i-quatre
dates-esdeveniments, que s’han encarregat a 98 especialistes. La tria no configura una història completa de Catalunya,
sinó que tracta de subratllar aquells episodis que ajudin a reforçar una dimensió
universal directa o connexions universals
de la història de Catalunya.
La tria és Catalunya endins i Catalunya enfora, fets universals que han tingut
el seu impacte concret a Catalunya o fets
ocorreguts a Catalunya i que són el reflex
d’esdeveniments universals amb el seu
impacte aquí. Els episodis seleccionats
es presenten “en forma de narracions
senzilles i rigoroses”, en paraules del mateix Riquer, que han estat redactats “per
especialistes molt qualificats científicament en cada època i matèria”.
És una obra àgil, senzilla, entenedora,
innovadora, que tracta de defugir la
temptació de la introspecció autocomplaent i que en canvi ens posa davant del
mirall de la història del món. Seguint les
petjades traçades successivament per
Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar i Josep
Fontana, aquest llibre ens fa evident
“com Catalunya ha estat, i és, un país variat, passadís i cruïlla de mestissatges”.

6

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 10 DE DESEMBRE DEL 2018

Nacional

Pluja de
crítiques a
Torra per
Eslovènia

El PSOE, Cs, el PP i
els comuns veuen
irresponsable
emmirallar-se en la
secessió eslovena

Els CDR obren
els peatges
en l’operació
tornada

Els CDR van aixecar
les barreres de
peatges a les
autopistes AP-7 i
AP-2 i a la C-16

Josep Rull EXCONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EN VAGA DE FAM

“El TC imposa la unitat
d’Espanya sobre els
drets fonamentals”

PROTESTA · “El propòsit de la vaga és sacsejar consciències” RESSÒ · “En el judici l’Estat no podrà
actuar amb la impunitat amb què ha actuat fins ara” DIFICULTAT · “Els processos com el nostre no
són fàcils ni ràpids, ni tenen llibre d’instruccions, i la seva complexitat fa que de vegades aflorin
preteses febleses o contradiccions” ACCIÓ · “Quan treballem des de la unitat sempre avancem”
Jordi Alemany
SANT JOAN DE VILATORRADA

A

vui és el setè dia que fa
vaga de fam i el 294è
que és a la presó. Divendres ens explicava
què sentia i els motius de la protesta i repassava l’actualitat.

Com està de salut?
Raonablement bé. Estic passant totes les fases que els metges ens van explicar. Els tres
primers dies la sensació de gana
persisteix amb molta intensitat. El quart la sensació psicològica de menjar s’atenua. Et
sents com si flotessis i, tanmateix, tens una forta percepció
de lucidesa. I ara ens fan controls diaris de tensió arterial,
pes i nivell de sucre.
Com és que va esperar tres dies
a anunciar-la, després que ho
fessin Sànchez i Turull?
Fer una vaga de fam és una decisió molt personal. T’endinses,
literalment, en allò més profund de la teva ànima. A mi em
va costar fer el pas final. N’has
d’estar molt convençut. I el teu
entorn familiar evidentment et
condiciona, i t’hi ha d’acompanyar. D’altra banda, Jordi Sànchez i Jordi Turull tenien la singularitat d’haver vist conculcat
el seu dret a sotmetre’s, plenament, a un debat d’investidura
a president de la Generalitat.

Com valora la resposta que està tenint de la societat?
El propòsit és sacsejar consciències i moure voluntats davant l’actuació deliberada i premeditada del Tribunal Constitucional (TC) per impedir-nos
d’accedir a la justícia europea.
La resposta d’una part importantíssima de la societat catalana i les expressions de suport
internacional han superat les
nostres expectatives. Ens commou que tanta gent se solidaritzi amb nosaltres. Ens envien
cartes, es manifesten, ens venen a dir bona nit, ens pregunten què més poden fer. I ara s’ha
multiplicat per molt. D’altra
banda, no ens cansarem de demanar que totes les mobilitzacions es duguin a terme de manera pacífica i, sobretot, aïllant
sense complexos provocadors,
infiltrats i violents.
S’esperava que després dels
anuncis el TC digués que ja estava revisant els recursos?
Una cosa és dir-ho i una altra és
fer-ho. Aquí la qüestió rellevant
és que el TC actua contradient
la seva pròpia jurisprudència
sobre els terminis de resolució
de recursos, de 30 dies, quan hi
ha una situació de presó preventiva. És un àrbitre que canvia les regles del joc segons li
convé, impunement. Vist com
ha anat fins ara, el TC imposa la
unitat d’Espanya per damunt
de drets fonamentals.

Quants recursos ha presentat?
Jordi Turull i jo, tres conjuntament. Jordi Sànchez, set, i un
d’aquests compartit amb nosaltres. Junts hem presentat sis
escrits d’impuls que ni tan sols
han estat proveïts.
Què diria als que veuen estratègia contra ERC el fet que tots
els que fan vaga siguin del PDeCAT i de JxCAT?
La vaga de fam és una decisió
personalíssima. No es pot delegar, no es pot plantejar en termes gregaris. Fer-ho així seria
una irresponsabilitat. Es va posar damunt la taula i, dels set,
cadascú va decidir, des del respecte escrupolós de tots cap a
tots. Ens complementem.
Què va pensar en llegir els escrits d’acusació de la fiscalia i
l’advocacia de l’Estat?
Vaig pensar que era un pres polític, sense cap mena de dubte.
Donen per bona una instrucció
de Llarena que s’acosta, en
molts aspectes, al deliri. Són argumentaris polítics, sense proves, per avalar uns delictes que
no existeixen en el Codi Penal
espanyol: la rebel·lió i la sedició
sense violència. Respectivament, demanen per a mi 16 i 11
anys i 6 mesos de presó basantse en les tres mateixes acusacions: haver elaborat un programa electoral, haver assistit a reunions per “preparar la independència” i no haver autorit-

zat que el vaixell dels piolins
amarrés al port de Palamós. És
simplement al·lucinant que això pugui passar en un estat de
dret de l’Europa del segle XXI.
Què n’espera, del judici?
D’entrada no espero un judici
just. Tot el camí processal fins
avui augura una sentència condemnatòria. Si no està escrita,
està pensada. L’únic que espero
és tenir l’oportunitat de demostrar que hi ha una causa general
contra Catalunya perquè bona
part de la seva població ha manifestat sense por que vol decidir lliurement el seu futur. Per
això s’ha construït artificiosament un procediment judicial a
fi d’escarmentar la gent per
aquestes ànsies de llibertat.
També espero demostrar que
aquesta barra lliure contra l’independentisme és molt perillosa per a tothom, perquè quan
s’obre aquesta porta, la vulneració de drets civils s’escampa ràpidament a tots els àmbits. De
totes maneres, creiem que el judici tindrà molt ressò internacional, hi haurà observadors, i
confiem que l’Estat no podrà actuar amb la impunitat amb què
ha actuat fins ara.
Va pensar que amb Pedro Sánchez les coses podrien canviar?
En relació amb el judici, no. De
fet sempre hem posat com a
premissa que no volem ser monedes de canvi en cap negocia-

ció política. Els acords polítics
s’han de produir en funció de
l’interès general de Catalunya,
de la construcció d’aquest país
nou en totes les seves facetes
que anhelem. Iniciada la via judicial, la nostra llibertat ha de
venir per l’absolució, pel reconeixement que no hem comès
cap delicte de rebel·lió, sedició o
malversació. Dit això, s’havia
d’aprofitar la possibilitat de censurar i fer fora Rajoy i el seu govern en un exercici de dignitat
democràtica, de dignitat col·lectiva.
El suport del PdeCAT a la moció
de censura ha estat en va?
Insisteixo, només per fer fora el
PP del govern de l’Estat, per
apartar de la vida pública una
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La via eslovena i el
full de ruta pendent
Xavier Miró

El PSOE i Cs han posat l’èmfasi en les desenes de víctimes de la curta guerra que va consolidar la independència d’Eslovènia, una secessió que dissabte va reivindicar el president Torra. L’exconseller Comín els havia donat argument en advertir que la independència
de Catalunya seria “dramàtica” perquè l’Estat usaria
la força. Però, abans del xoc militar, la independència

d’Eslovènia va ser aprovada per un 95% de votants
amb una participació del 92%. En una entrevista a La
Vanguardia, dissabte, Jordi Sànchez no renunciava a
una DUI però aclaria que el suport democràtic havia
de ser indiscutible –el 27-D va ser un error, concloïa. Si
això ho comparteixen la Crida i JxCat amb ERC, què
els impedeix la unitat estratègica?

❝

❝

Tot el camí processal
fins avui augura
una sentència
condemnatòria.
Si no està escrita,
està pensada

Hi ha un pòsit de
prevenció contra
les llibertats, heretat
del franquisme,
del qual encara no
s’han desprès

sèrie de personatges que ens
mostraven el seu menyspreu
constament, ja va pagar la pena.
Però admeto que vam pensar
que hi hauria prou valentia del
PSOE per plantejar solucions
polítiques a un problema que és
polític, i ara per ara no s’han
plantejat. Per això hem dit, alt i
clar, que amb aquestes condicions no podrem donar suport
ni als pressupostos ni a l’acció
del seu govern. Malgrat tot, per
part nostra la porta per començar a dialogar sempre romandrà
oberta.

la llibertat d’expressió. Hi ha un
pòsit de prevenció contra les llibertats, heretat del franquisme,
del qual encara no s’han desprès les institucions espanyoles.
I mentre la societat espanyola
no faci net del franquisme, els
valors democràtics trontollaran. També per això aspirem a
la independència, perquè no hi
veiem solució.

Té aturador la regressió de
drets a Espanya?
Amb l’excusa de fer front al separatisme, que és l’expressió
que utilitzen per referir-se al
nostre legítim, irrenunciable,
pacífic i democràtic dret a decidir, hi ha hagut una regressió
generalitzada de drets bàsics.
Hem estat la víctima propiciatòria d’aquesta regressió de
drets, però no crec que s’acabi
aquí. De fet, músics, artistes o
humoristes ja han començat a
ser perseguits per l’exercici de

Europa és realment la solució?
Judici i sentències, fins a arribar a Estrasburg, pot durar
anys...
Ha de ser part de la solució. Però aquesta passa, en primera
instància, per nosaltres mateixos. Ens hem de mobilitzar,
amb unitat, per proposar i exigir solucions polítiques, i d’aquí
ha de sorgir una reacció d’Europa. Recórrer a Estrasburg pot
durar anys, però no hem de
pensar tant en el temps que es
triga de manera ordinària com
en la reacció que hem d’aconseguir amb la mobilització. Destaco dues bones notícies vingudes
del que en diem Europa: les respostes de les justícies belga i ale-

manya i les dades de l’Institut
El Cano, que reflecteixen un
corrent important de descrèdit
de l’autoritarisme de l’Estat
contra Catalunya en la població
europea.
Dona moltes voltes al que va
passar els últims anys que l’ha
dut a la presó?
Sí. I arribo a la conclusió que,
malgrat l’alt cost, aquest recorregut haurà valgut la pena en
termes històrics, però, sobretot, de futur. D’una banda tenim un patrimoni col·lectiu immaterial, perenne, a l’entorn de
l’1 d’octubre, d’una potència extraordinària, i de l’altra, calia
saber del cert què hi havia a l’altra banda del mur. Ara ja en tenim una cartografia clara. Coneixem quins camins són plausibles i quins altres inviables.
Sobre aquestes bases hem de
refer l’estratègia per assolir el
mateix objectiu: la independència.
Sé que no es penedeix de res,
però hi ha alguna cosa que considera que no es va fer prou bé?
En podria dir dues. No vam tenir prou en compte la potència
del “factor por” desplegat pels
poders públics, econòmics i mediàtics de l’Estat, i alguns
d’aquí, que va colpejar sectors
amplis de la societat catalana.
Por econòmica, por en termes
d’identitat... i que ja ho tenim
cartografiat amb nitidesa. I, evidentment, hem après que hem
de defugir el jou de terminis inContinua a la pàgina següent
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Josep Rull EXCONSELLER DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT EN VAGA DE FAM
Ve de la pàgina anterior
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

necessaris i de plantejaments
amb absència de matisos.
Quin ha de ser el camí per assolir la independència?
A Catalunya hi ha una gran majoria que creuen que tenim dret
a decidir el nostre futur. Aquest
és el camí, el de la democràcia,
el de poder parlar, preguntar,
decidir. I hauria de passar per
una taula de negociació amb
l’Estat. Per aplicar el mandat de
l’1-O o, com han plantejat els

❝

Hem après que hem
de defugir el jou de
terminis
innecessaris i de
plantejaments amb
absència de matisos
presidents Puigdemont i Torra,
per obrir la possibilitat de fer un
referèndum pactat com el que
s’han fet en altres estats més
avançats que Espanya. Però no
es pot tancar cap via pacífica i
democràtica.
Segueix intacta la voluntat de
restituir Puigdemont de president? Hi ha estratègia?
La restitució del president i del
govern legítim és la pedra angular del projecte de JxCAT. El
155 va ser un veritable cop d’estat que hem de revertir i creiem
que ho podrem fer lluitant contra les nostres suspensions i
amb la modificació de la llei de
presidència, però, sobretot,
amb la unitat d’acció de les forces democràtiques del país.
Què pensa quan sent que l’in-

Jordi Alemany

LA CRÒNICA

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

Ni matar una mosca

L

ocutori 4 de la presó de Lledoners a les 4 de la tarda.
Solitud. N’hi ha 32 més,
buits. S’hi arriba després de
creuar unes vuit portes i reixes
que es tanquen mentre t’acompanya un funcionari de presons i
enfiles passadissos, escales i un
pati interior. Al final acaben dividint el grup i dirigeixen tots els altres –entre ells un conseller i una
exdiputada europea– perquè facin el seu vis-a-vis amb algun dels
altres set presos polítics engarjolats preventivament. Un servidor
espera Josep Rull en un locutori
que imposa i cohibeix però que
és molt més gran que els vistos
en sèries i pel·lícules. És el seu
quart dia de vaga de fam i estic
expectant. Apareix i s’esvaeixen
els dubtes. Més prim, però fent
bona cara, només el delaten els
ulls vermells. Ens saludem mà
contra mà amb un vidre al mig
que està brut de tantes empremtes de salutació. Però no ha perdut la rialla ni l’humor que sem-

dependentisme està dividit,
que no hi ha full de ruta, que
ERC i JxCat estan enfrontats,
que el govern de Torra és autonomista, que no hi havia estructures d’Estat preparades, que
viuen del processisme...?
Que els processos com el nostre
no són fàcils ni ràpids, ni tenen
llibre d’instruccions, i que la seva complexitat fa que de vegades aflorin preteses febleses o
contradiccions. Però les anem
gestionant i les anem solucio-

Una foto de Rull i la seva muller,
al davant de la presó ■ EFE

pre ha lluït des que el vaig conèixer, a finals del segle passat, quan
recorria les poblacions del Vallès
explicant les inversions de la Generalitat i, ja el 2003, quan es va
presentar per primera vegada
d’alcaldable a Terrassa.
I el primer que fa és preguntar
per la cocapital vallesana l’endemà dels aldarulls per la concentració de Vox, dels quals comença
a voler saber-ne coses, i em pregunta on tenen la seu, qui són... I
diu: “Pobre barri de Sant Pere
Nord”, que és on van fer l’acte els

nant. Prova d’això és que a Catalunya hi ha una gran majoria
de persones que coincideixen
en grans consensos: que tenim
dret a decidir, el rebuig a la repressió que patim t i, un de molt
important i significatiu, que
consideren que la monarquia ja
no els representa. Si no hi hagués full de ruta no hauríem arribat a aquests consensos.
Es va adherir a la Crida des de
l’inici i estan parlant, a través

de la ultradreta, i immediatament
recorda: “És on Navarro [PSC] em
va guanyar unes eleccions.”
Parla de com es troba, dels
controls de salut que li fan, de la
quantitat d’aigua que beu i de les
visites al lavabo, de com li va dir a
un dels funcionaris que li guardés
galetes i succedanis de Nocilla
que es poden comprar a l’economat per no caure en temptacions.
Dirigeix la conversa, com sempre, i
reconeix que trobarà a faltar les
estones de spinning o ping-pong,
però li queda el teatre i intenta
evadir-se de tanta actualitat i
pressió per la preparació del judici
escoltant emissores de ràdio musical. Es mostra agraït de les cartes que reben –tenen un rànquing
de procedència i diu amb orgull
que guanya Terrassa– i de les visites, també de socialistes. I tota
l’estona el ronda una mosca. Li
obre la porta perquè marxi, i et
preguntes què hi fa a la presó un
home que és incapaç de matar
una mosca. ■

d’una comissió, de l’encaix amb
el PDeCAT. Quin ha de ser?
La Crida és un projecte compatible amb el PDeCAT. És un projecte d’adhesió individual. Reflecteix la voluntat d’organitzar
un moviment ampli, divers, plural, que respongui a l’esperit de
l’11 de setembre i de l’1-O, i que
pugui mostrar-se electoralment
com a garantia d’una imprescindible unitat d’acció. I, el més
important, és un projecte que
neix amb una voluntat efímera.

Quan assolim el nostre objectiu,
ser un país millor en forma de
república, haurà de desaparèixer per donar pas de nou a cada
sensibilitat ideològica. Un instrument excepcional per a un
moment d’excepció. En aquest
context, el PdeCAT ha de continuar fent política. I a l’assemblea nacional es va escollir una
comissió delegada on hi soc juntament amb Lluís Puig, Jordi
Turull i Quim Forn, per establir
els nivells de coordinació amb la
Crida. Des de la presó ens hi estem abocant. Volem donar valor

❝

A Europa la millor de
les opcions seria una
llista unitària del
món sobiranista,
plural i diversa, però
amb una sola veu

a allò que representa el PDeCAT
per bagatge, capital humà, solidesa, i l’oportunitat de futur de
la Crida com a instrument d’expressió molt majoritària.
Ha tornat el debat sobre la unitat de llistes per les europees.
Precisament davant d’Europa
és on fa falta més unitat. Per
tant crec que la millor de les opcions seria una llista unitària
del món sobiranista, plural i diversa, però amb una sola veu.
Difereix molt el concepte d’unitat a dins a Lledoners del que
tenen els partits a fora?
La unitat és sempre senzilla
d’entendre, a dins i a fora: és el
resultat de debatre, negociar i
acordar una posició comuna.
Quan treballem des de la unitat
sempre avancem. ■
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Ajuntament de
Puigpelat

Sobre l’aprovació definitiva de drets a expropiar i notificació de la data d’aixecament d’acta prèvia d’ocupació

ANUNCI
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2018, es va aprovar definitivament
la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a ocupar amb caràcter d’urgència per a
l’execució del projecte d’obres per a la interconnexió de la xarxa d’aigua de la urbanització la Sínia amb el dipòsit municipal. L’acord establia el següent:
«La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2018, va aprovar inicialment la següent relació de béns necessaris als efectes d’expropiació forçosa per a l’execució del
projecte d’obres per la interconnexió de la xarxa d’aigua de la urbanització la Sínia amb el dipòsit
municipal:
Finca 1
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Titularitat:

Títol
Contingut de l’expropiació
Superfície servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Tercers interessats
Finca 2
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Titularitat:

Títol
Contingut de l’expropiació
Superfície servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Tercers interessats

7608202Cf5770N0001IP
528 de Puigpelat
43008000219397
9 Mar Immobles i Gestió, SL
Av. Diagonal, 482, 5-57
Barcelona
Ple domini
36,23 m2
108,69 m2
-7608228CF5770N0001FA
1902 de Puigpelat
43008000633964
9 Mar Immobles i Gestió, SL
Av. Diagonal, 482, 5-57
Barcelona
Ple domini
513,54 m2
1.534,55 m2
Ajuntament d’Alió. Embargament administratiu

L’acord es va intentar notificar al titular registral essent desconegut a la seva adreça fiscal. Es va
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 68, de 19 de març de 2018, com
a notificació supletòria a l’interessat davant el desconeixement del seu domicili i es va notificar
l’acord al Ministeri Fiscal.
Es va sotmetre a informació pública l’expedient mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona núm. 44, de 2 de març de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7612, de 4 de maig de 2018, al Diari El Punt Avui de 8 de març de 2018 i al tauler electrònic de
l’Ajuntament de Puigpelat, a fi que poguessin formular per escrit al·legacions a l’efecte d’esmenar
els possibles errors en relacionar els béns afectes per la urgent ocupació.
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions.
La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret de 30 de juny
de 2015, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar definitivament la següent relació de béns, l’ocupació o disposició dels quals es
consideren necessaris als efectes d’Expropiació Forçosa, pel procediment d’urgència regulat a
l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa:
Finca 1
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Titularitat:

Títol
Contingut de l’expropiació
Superfície servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Tercers interessats
Finca 2
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Titularitat:

Títol
Contingut de l’expropiació
Superfície servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Tercers interessats

7608202Cf5770N0001IP
528 de Puigpelat
43008000219397
9 Mar Immobles i Gestió, SL
Av. Diagonal, 482, 5-57
Barcelona
Ple domini
36,23 m2
108,69 m2
-7608228CF5770N0001FA
1902 de Puigpelat
43008000633964
9 Mar Immobles i Gestió, SL
Av. Diagonal, 482, 5-57
Barcelona
Ple domini
513,54 m2
1.534,55 m2
Ajuntament d’Alió. Embargament administratiu

Segon.- Aprovar la valoració dels drets a expropiar d’acord amb l’informe del tècnic pels següents
imports:
Finca 1
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Superfície servitud de pas
Taxació servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Taxació ocupació temporal
Total valor expropiació

7608202Cf5770N0001IP
528 de Puigpelat
43008000219397
36,23 m2
57,39€
108,69 m2
47,82€
110,47€

Finca 2
Referència cadastral:
Finca registral:
Codi registral únic:
Superfície servitud de pas
Taxació servitud de pas
Superfície d’ocupació temporal
Taxació ocupació temporal
Total valor expropiació

7608228CF5770N0001FA
1902 de Puigpelat
43008000633964
513,54 m2
813,45€
1.534,55 m2
675,20
1.563,08€

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.
Quart.- Trametre l’expedient de referència al Govern de la Generalitat perquè declari urgent l’ocupació dels béns afectats per l’expropiació.»
Aprovada la declaració urgent d’ocupació per acord GOV/81/2018, de 4 de setembre, de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats pel Projecte per a la interconnexió de la xarxa
d’aigua de la urbanització La Sínia amb el dipòsit municipal i annex de servitud i ocupació temporal, es va declarar l’ocupació urgent dels béns objecte d’expropiació, en data 13 de novembre de
2018, la Junta de Govern Local va adoptar els següents acords en relació amb la data d’aixecament de l’acta d’ocupació:
«Primer.- Establir el dia 17 de desembre de 2018, a les 9.30 hores, al dipòsit d’aigua municipal,
que compareguin el representant de l’Administració, acompanyat d’un perit i de l’Alcaldessa o
Regidor en què delegui, i reunits amb els propietaris i altres interessats que concorrin, i estenguin
acta prèvia a l’ocupació en la qual descriuran el bé o dret expropiable i es faran constar totes les
manifestacions i dades que aportin els uns i els altres i que siguin útils per determinar els drets
afectats, els seus titulars, el valor d’aquells i els perjudicis determinants de la ràpida ocupació.
Segon.- Notificar als afectats el dia i l’hora en què s’aixecarà l’Acta prèvia d’ocupació perquè puguin complir l’obligació de comparèixer. La notificació haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de vuit dies a la data prevista per a l’aixecament de l'acta.
Tercer.- Publicar edictes en els taulons oficials i, en resum, en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el periòdic El Punt Avui, amb la mateixa antelació mínima de vuit dies a la data prevista per a l’aixecament de l’acta.
Quart.- Elaborar les fulles de dipòsit previ a l’ocupació i dipositar o consignar el valor establert en
2.396,77 €.
Cinquè.- Ocupar immediatament els béns i drets que es tracti, en el termini màxim de quinze dies
des del dipòsit o consignació.»
Marta Blanch i Figueras. Alcaldessa
Puigpelat, 21 de novembre de 2018

El PSOE, Cs, el PP i els comuns
carreguen contra Torra
per cridar a la via eslovena
a El ministre Ábalos veu una “crida a la insurrecció” i el qualifica d’“il·luminat”
a Catalunya en Comú considera el govern “desconnectat de la realitat social”
Xavier Miró
BARCELONA

El PSOE, Ciutadans i el PP
però també Catalunya en
Comú van carregar ahir
contra el president Torra
per haver posat de guia el
camí d’Eslovènia a la independència, una via que va
començar amb un suport
de més del 88% de la població en referèndum i va acabar amb una guerra de
dies i desenes de morts
després de la intervenció
de l’exèrcit iugoslau per
impedir-la.
El número dos del
PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ho
considera “una crida a la
insurrecció” pròpia d’un
“il·luminat” i “irresponsable” perquè, referint-se a
les víctimes a Eslovènia,
considera “tristíssim abocar la gent al patiment”.
Ábalos creu que els dos casos no són comparables i
que Torra ha triat aquest
exemple perquè “és el que
menys morts va portar”
respecte a altres independències.
El PP, com fa dia sí, dia
també, va tornar a demanar al president espanyol
que apliqui el 155. Abansd’ahir, Casado va demanar intervenir els Mossos,
TV3 i Catalunya Ràdio, les
escoles i les finances de la
Generalitat. Ahir, la diputada catalana Andrea Levy va demanar només la
intervenció dels Mossos
“per garantir la seguretat
ciutadana, que en aquests
moments està en perill”.
Torna la “balcanització”
El president del PP català,
Alejandro Fernández, va
recuperar l’acusació de
balcanització que ja utilitzava contra el catalanisme el president José María
Aznar i va considerar que
ara ja no se’ls podrà acusar
d’exagerar la seva comparació amb l’independentisme català.
També la cap de l’oposició catalana, Inés Arrima-

Torra iniciant ahir al matí el dejuni amb el grup que el fa al barri de Sarrià ■ EFE

Reunió pels Mossos i crítica dels presos als “violents”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president Torra va començar ahir al matí un dejuni de
48 hores en solidaritat amb
els presos en vaga de fam a la
presó de Lledoners. A dos
quarts de deu del matí es va
incorporar al dejuni que fa un
grup d’activistes de Prou Ostatges al Dipòsit del Rei Martí
del barri barceloní de Sarrià.
Al vespre, Torra es va desplaçar al monestir de Montserrat, on a les set es va iniciar
una segona campanya de dejuni. Torra ha dormit aquesta
nit al monestir i també ho fa-

rà aquesta propera fins a finalitzar el dejuni dimarts al
matí, moment en què es traslladarà al Palau de la Generalitat per presidir el consell
executiu setmanal. De quatre
a dos quarts de set d’ahir, però, Torra es va reunir al Palau
de Pedralbes amb el conseller d’Interior, Miquel Buch,
així com amb el secretari general d’Interior i el director
general de la policia per visionar i “repassar totes les actuacions que es van produir
el dia 6 i les seves imatges”,

segons un comunicat del govern, que no feia cap referència a possibles mesures o
canvis a adoptar als Mossos.
D’altra banda, un portaveu de
Prou Ostatges va fer pública
ahir la crítica dels presos en
vaga de fam a les actituds
d’alguns dels manifestants de
Girona i Terrassa. Els presos
haurien mostrat “preocupació “ perquè “l’acció de gent
amb la cara tapada passés
davant del compromís no violent i d’un sacrifici personal
extrem com la vaga de fam”.

das, va demanar al president espanyol que enviï un
requeriment previ a Torra
abans d’aplicar el 155 perquè el considera un “perill
públic” en apel·lar a la via
eslovena, que va qualificar
de “conflicte civil amb violència”, i en va recordar les
“desenes de morts”
Però també Catalunya
en Comú va censurar Tor-

ra per posar d’exemple la
via eslovena. L’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau,
considera una irresponsabilitat la posició del president de la Generalitat i defensa que “la cohesió social de Catalunya ha d’estar per damunt de les
ocurrències i cortines de
fum per tapar els problemes del govern”.

Per la seva part, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach,
va demanar a ERC que
aclarís si estava d’acord
amb Torra i va acusar el
govern d’estar “desconnectat de la realitat social
del país”. Per Albiach, el
catalanisme “només pot
ser un moviment pacífic i
de majories”. ■

