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Consell de
Ministres

V

ist l’esfondrament
del PSOE a Andalusia –36 anys governant la comunitat–, la
pregunta és què farà
Pedro Sánchez a partir
d’ara. A diferència de la seva derrota
electoral en les generals, ara disposa del
BOE –ho demostrarà aquest divendres
amb una pujada del salari mínim– i de la
possibilitat de convocar eleccions quan li
plagui. En cas de fer-les al febrer, les hauria d’anunciar aquest desembre mateix.
Sánchez està molt pendent del sondeig
intern del govern espanyol, perquè amb
84 diputats no governa amb comoditat,
però amb la suposada previsió de 120 diputats convocaria eleccions de manera
immediata, cansat de no poder convèncer els seus socis que li aprovin almenys
el pressupost de l’any vinent. Fins aquí es
poden entendre els seus maldecaps per
tirar endavant una legislatura espanyola,
més per fer fora el Partit Popular que no
pas per a un projecte comú de les forces
de centreesquerra i d’esquerra.
La pregunta més difícil de respondre

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

Per què el govern de Pedro
Sánchez s’entesta a mantenir
un Consell de Ministres a
Barcelona el 21-D?
és per què el govern de Sánchez manté
un Consell de Ministres a Barcelona
aquest divendres dia 21 de desembre?
Per fer què? Per decidir què? L’ambient
no és bo i és una provocació, per molt
que renunciar-hi ara demostraria una debilitat. En l’època de les majories absolutes de Felipe González, el llavors ministre
d’Obres Públiques, Sáenz de Coscubiela,
va proposar fer un Consell a Ceuta i el
van titllar de tronat. Pretenia una aproximació al nord d’Àfrica.
Cal preveure que en els pròxims dies
Sánchez i Torra pactaran quelcom a Barcelona, tots dos tenen debilitats als seus
respectius governs; quelcom que desfaci
l’ambient irrespirable que viu la política
catalana en les últimes hores. El president Torra insisteix que vol parlar de la independència de Catalunya i de la situació
dels presos. El president Sánchez no vol
cap compromís de terminis. Sánchez, en
petit comitè, ha manifestat que no li agrada la situació dels presos polítics. En l’actualitat li està suposant grans dificultats
per governar. Tot i que, a banda de facilitar que els portessin a presons catalanes,
no ha pogut o no ha volgut fer res més.
Amb un Consell de Ministres a Barcelona
sense haver resolt res prèviament, ni
Sánchez ni Torra hi guanyaran res.

La revelació

D

’aquí a una setmana deixarà de
creure. No serà de cop, però a
aquesta edat –ja no un nen petit, encara no un nen gran– es comencen a fer preguntes que abans ni se’ls
acudien. Que un tronc piqui el timbre
de la porta i comparegui davant nostre
amb un somriure pintat i una gorra de
Pare Noel; que es faci un racó a la cuina i devori totes les galetes i mandarines que li anem posant a sota i que,
passat un temps, a cops de cullerot,
deslliuri regals ben empaquetats i
d’amagat, just mentre ells eren confinats a l’habitació esperant (abans es
resava, ara ben poc): tot aquest ritual
forma part d’un cercle màgic que acceptaven sense discussió. Però aquesta mena de sortilegi en què col·laboràvem tots s’està acabant. D’una manera
o altra en pressentim el final, fins i tot
ells. Cada Nadal hi ha menys criatures
abraonant-se damunt el vell cobrellit
que amaga el tió i més adults que ens
ho mirem de fora el cercle estant. Els
nens que fa poc que han entrat en el
secret encara fan una mica de comèdia per deferència amb els petits, o
potser per acomiadar-se d’aquella part

“
Sota els nostres
sabatots de realitat,

s’apaguen de cop els
llums de Nadal

seva que conserva l’instint de seguir
invocant prodigalitats sense raó protegits per un simulacre que no els avergonyeix. Tants senyals amb què ho podien haver descobert, i no van fer cas
de cap, ni de les botigues plenes de
gent carregada amb paquets, ni de la
insistència nostra a excloure’ls sempre de l’instant prodigiós: el pet del
tió, els Reis escalant pel balcó.
La tristesa pensativa en què s’abismen els infants en el moment de la revelació ha omplert de llàgrimes milers
d’àlbums de records, però no sempre
es para prou atenció al sentiment de
culpa que embarga els grans, obligats

generació rere generació a ser portadors del missatge devastador. Quan irrompem al seu país de fades amb els
nostres sabatots de realitat, s’apaguen
de cop els llums de l’arbre de Nadal, la
molsa s’emmusteeix inopinadament,
la purpurina de l’estrella de Betlem i
les boletes de porexpan semblen més
de fireta que mai. No en sabem més,
no hi podem fer res. Som persones de
carn i os, i no obrem miracles, per més
que vulguem. El tronc que hem anat a
buscar al bosc és per fer llenya i prou,
els Reis formen part d’un conte bonic
que expliquem abans d’anar a dormir,
els regals costen diners i no sempre tenim els que fan falta per atendre segons quines peticions. No importa si
heu estat bons. La justícia no hi té res
a veure, amb tot això. Déu no existeix,
ningú escolta els vostres precs. Estem
sols al món, cap esperit seràfic vetlla
per nosaltres, i un dia morirem. Tot això anticipem als nens quan comencen
a fer-se grans. Però de moment no,
avui encara hi creuen, i d’aquí a una
setmana, potser ben bé fins a l’hora de
les postres, estimadíssims, benaurats
fills nostres, encara hi creuran.
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EDITORIAL

A la tres

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

Compte a ensopegar

Q

uan ens hi posem, ens hi posem.
Ahir es va tornar a demostrar
amb La Marató de TV3, i divendres toca fer-ho bé, altre cop, en la jornada de protesta cívica i de concentració unitària i pacífica del 21-D. Cap altra societat europea moderna ha viscut mobilitzacions com les de les últimes diades; cap altre país ha muntat
un referèndum amb més de dos milions de votants amb l’oposició violenta de l’Estat i la seva policia; cap altre
col·lectiu rep la provocació del govern
del seu estat, que li convoca un Consell de Ministres l’aniversari que l’independentisme va guanyar unes eleccions, el resultat de les quals ha estat
tergiversat per la justícia; cap altre
ideologia té presos polítics en vaga de
fam... Costa, doncs, no sortir al carrer
i obviar el malestar; però, per difícil
que resulti, només ho hem de fer amb
un ferm civisme.
Els vaguistes de fam ens donen una

“
El parany del
21-D és tan evident

que no els ho hem
de posar fàcil. Pel
procés i pels presos,
cal una enèsima
protesta cívica
lliçó de convicció i pacifisme, i reben
més que ningú la provocació i la tergiversació de la justícia. Sortim massivament, però amb indignació i intel·ligència, perquè el parany és tan evident que no hi podem caure. Entre altres raons, pensant en la defensa dels
presos. I perquè l’excusa per interve-

De reüll

nir els Mossos pot ser qualsevol, però
no els ho posem fàcil. Que hagin d’inventar el relat del 21-D –ja hi estan
avesats– per treure a la Generalitat
les competències de seguretat, que és
el que Sánchez avalua d’oferir als barons del PSOE que tremolen per
“l’efecte Andalusia”. Amb encaputxats
i trencant coses els donarem l’excusa.
Les exageracions d’Arrimadas i Casado d’ahir mostren la necessitat que tenen d’atiar el foc, quan estan arrelant
la resistència i la protesta pacífiques.
Quan ens hi posem...
A banda, els sindicats dels Mossos
aprofiten el focus per reclamar millores
laborals: licit i oportú, però seria poc hàbil sumar el malestar laboral a la delicada setmana que li espera, al cos. L’Estat
vol castigar la preparada policia que va
superar els atemptats del 17-A i que va
ser valorada pels ciutadans per l’1-O. Als
seus responsables no els ho perdonen, ni
als seus agents, tan diferents dels altres.

Les cares de la notícia

Anna Puig

PRESIDENT DEL PP

Caure en la
provocació

Pablo Casado

Perd el control

E

l 21-D ha de ser un dia de gran mobilització. Una
jornada coral, pacífica, reivindicativa com mai, però
exemplar. En som especialistes, els catalans, de
concentracions multitudinàries sense un bri de
violència. Fins i tot, sense un bri de brutícia. Com
queden els carrers després de cada 11 de setembre, per
exemple. Immaculats! Centenars de milers de persones
determinades per aconseguir la independència del seu
país però amb una actitud modèlica. Principis
inamovibles totalment pacífics. No ho veuran en gaires
llocs del món. Ha estat aquesta
L’objectiu és manera de fer tan catalana la que
ens ha donat ressò internacional i
trobar
com a col·lectiu. Tot el que
‘arguments’ fortalesa
no sigui anar per aquesta via
per posar en despulla els arguments de
qüestió els
l’independentisme.
Ja tenen clar, imagino, que no es
Mossos
trobarà a faltar la provocació.
Començant pel gran desplegament de policies
espanyols que hi haurà a Barcelona i que estaran
esperant qualsevol petita excusa per actuar. L’objectiu
és trobar arguments per posar en qüestió els Mossos i
les seves competències. Ja ho saben que n’hi ha que
somien aplicar el 155, però amb tota la duresa possible.
I, per tant, el 21-D el focus estarà posat com mai en la
policia catalana. Tenim clara la seva estratègia. No se
n’amaguen. Siguem, doncs, prou intel·ligents per no
caure en la provocació. Omplim el carrer, sí. Com mai,
també. I de manera modèlica, com sempre.

-+=

La desmesura dialèctica del líder del PP sembla
no tenir límits. Ara ha titllat el president de la Generalitat de “desequilibrat” i considera que si hi ha
una trobada entre Sánchez i Torra serà “indecent”.
Sosté que s’ha perdut el control de Catalunya. Qui
ha perdut el control de les paraules és Casado.
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ LA MARATÓ

Lluís Bernabé

Un país solidari

-+=

Un any més, La Marató de TV3, que en aquesta
edició ha estat dedicada al càncer, ha deixat palesa la gran solidaritat de la gent d’aquest país.
S’han organitzat centenars d’actes arreu, malgrat
que el temps no acompanyava, i s’ha tornat a
aconseguir una recaptació espectacular.
PRESIDENT DE LA COP24

Michal Kurtyka

Acord insuficient

-+=

La cimera del clima de l’ONU ha tancat un acord
de mínims per lluitar contra el canvi climàtic. El
pacte, que ha de permetre aplicar l’Acord de París
en la pròxima dècada, s’ha celebrat amb eufòria,
tot i que el text aprovat és poc ambiciós per les
pressions dels Estats Units i l’Aràbia Saudita.

May enfila
cap a l’avenc
del ‘Brexit’
La primera ministra britànica,
Theresa May, ha demostrat la
seva capacitat de resistència superant la moció de confiança que li va
presentar el seu propi partit. I el
manteniment de May al capdavant
dels ‘tories’ és important perquè,
d’haver estat destituïda, la Gran Bretanya hauria entrat en un relleu al
capdavant del govern que abocava
l’operació del ‘Brexit’ a un desastre
total. Però no és menys cert que l’escadussera victòria de la primera ministra amb 117 diputats que van votar per la seva destitució demostra
una feblesa considerable en el seu lideratge entre els conservadors. I
compromet el repte fonamental,
que no és cap altre que aconseguir
la majoria necessària per tirar endavant l’acord del ‘Brexit’.
Els números no surten i el
temps s’acaba, amb data de caducitat del 29 de març. May va intentar
aconseguir a Brussel·les en la darrera cimera quelcom que ella hauria
de resoldre a Londres. La Unió Europea no pot modificar un acord ja establert per facilitar concessions a
May que li permetin convèncer el
Parlament britànic. Això requeriria
una feixuga i complicada reformulació del consens de tots els països
europeus. La frontera d’Irlanda del
Nord, un dels principals esculls, ha
de mantenir-se permeable no només perquè així s’ha establert en la
negociació sinó per respecte als
acords de pau de Divendres Sant establerts pel govern britànic.
Ara toca que Theresa May dirigeixi tots els seus esforços a convèncer els diputats que una sortida
automàtica sense cap acord suposa
un caos que la Gran Bretanya no es
pot permetre i que pagaran especialment els tres milions de britànics
residents a la Unió Europea i els més
d’un milió d’europeus residents a la
Gran Bretanya.
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Tal dia
com
avui fa...
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Tancament
El tancament fulminant de les
delegacions exteriors per mitjà
del 155 obliga a gastar dos
milions en indemnitzacions de
personal, lloguers i serveis.

Full de ruta

10
anys

Contra la crisi
La Reserva Federal dels Estats
Units situa els tipus al 0%, una
mesura extraordinària per
mirar de fer front a la recessió
econòmica.

20
anys

Clinton ataca l’Iraq
L’aviació i els míssils dels EUA i
de la Gran Bretanya castiguen
diversos objectius del règim de
Saddam Hussein en un “atac
substancial”.

Tribuna

Jaume Vidal

Xavier Garcia. Periodista

Si tu vas al cel
amb patinet...
“S

i tu vas al cel
amb patinet”,
deia la lletra d’una
cançó d’aire folk que
ens cantava als germans petits la meva
germana gran. Tornada de macabra
premonició, perquè ja hi ha hagut un
dramàtic cas a conseqüència d’un accident de patinet motoritzat, un dels que
es presenten com el número u dels regals nadalencs. No vull carregar, ni de
bon tros, contra els patinets amb motor, ni els seus conductors, sinó contra
un ús caòtic que no només depèn de
normatives, com ara la de circular pel
carril bici, que són necessàries i importants, sinó d’aplicar criteris de sentit
comú i sensatesa. No sé el que passa al
seu poble o ciutat, però per l’experiència al meu barri de Sants, a Barcelona,
ara em fa més por ser vianant que conduir en cotxe en un dia d’operació tornada. Els vianants, que som tots, tenim
ara el perill dels vehicles que, com el
patinet amb motor, passen pel nostre
costat, com si es tractés del carro de la
compra. I no només patinets, tota una

A més de la normativa, cal
aplicar el sentit comú quan
se circula pel carrer amb
vehicles d’una o dues rodes.
A la vorera, el vianant
ha de tenir prioritat total
gamma de vehicles d’una o dues rodes
als conductors dels quals demano que
prenguin consciència que porten un vehicle i que recordin que quan circulen
per la vorera la prioritat absoluta és la
del vianant per la seva indefensió. O sigui, que si toquen el timbre no ho facin
perquè el pobre caminant s’aparti, sinó
per avisar de la seva presència. I si cal
parar es para. Fer conviure vehicles de
diferent naturalesa i lògica de conducció amb els vianants requereix una actitud que no sempre es compleix perquè
se salten els hàbits fins ara interioritzats com per exemple pensar que no
pugui venir un vehicle en direcció contrària mentre trevesses un carrer mirant en el sentit correcte de circulació.
Tot aquest clima fa que com a vianants
estiguem perdent la lògica. L’altre dia,
caminant per un carrer estret, flanquejat pels habitatges per un cantó i pels
cotxes aparcats per l’altre, vaig ser increpat per un altre vianant per no caminar prou de pressa. Entre tots plegats
estem convertint això de sortir al carrer
en un repte perillós.

‘El combat ecologista’

E

l desembre de 1978, ara fa 40
anys, en la Festa Literària de
Santa Llúcia, celebrada a Badalona, el jurat del premi Xarxa d’Assaig va
premiar el llibre El combat ecologista a
Catalunya, que vam escriure Santiago
Vilanova, Jaume Reixach i un servidor,
i que l’any següent va publicar Edicions
62 per Sant Jordi. Devia ser el primer
–després dels textos acadèmics de tall
naturalista i ambientalista– que recollia, aplicat a Catalunya, l’esperit independent, crític i alternatiu que el moviment ecologista europeu i nord-americà plantejava al sistema econòmic occidental, a partir d’uns pensadors, filòsofs, economistes i humanistes (Denis
de Rougemont, Ivan Illich, Schumacher, Commoner, etc.), que ja han quedat com a clàssics.
d’El combat –en aquells
anys de transició política i després
d’una llarga dècada anterior en què el
creixement econòmic industrial a les
àrees de gran consum es feia a costa de
les perifèries agràries, que s’anaven
despoblant, però on residien els nos-

ELS AUTORS

tres millors sistemes naturals– vam
veure aviat que la consolidació democràtica, si havia de ser veritable, no podia continuar, al seu torn, el model social anterior (plenament franquista,
però amb significatives adhesions
d’institucions i personalitats catalanes) i que calia aixecar una resistència
territorial per afrontar el desballestament, que ja s’anava produint, en les
economies locals i comarcals (nuclears, transvasaments, grans embassaments i àrees químiques), tot en profit de les metròpolis ja saturades, mentre els territoris extrems es dessagnaven amb una lenta però implacable
emigració interior.
AQUESTA VA SER la

nostra contribució a
un sistema democràtic que no ens pensàvem, llavors, que hauria caigut tan
avall i que ha ocasionat, per reacció, la
revolta irada del nostre poble, sobretot, és clar, del més conscient, que també ja veu que, en el litigi Catalunya-Estat central, ha de passar comptes –i
també pel que fa a les conseqüències de
l’estat ecològic català– a les responsa-

bilitats que han tingut en aquest desballestament les nostres institucions de
govern, els nostres dirigents polítics i
sindicals, empreses i grups financers i,
en un estadi més inferior però no
menys important, diputacions i ajuntaments, responsables, també, de decisions de dubtosa qualitat democràtica i
que, per la proximitat, han afectat directament la qualitat de vida de tanta
gent.
A DRETA I ESQUERRA, aquí, ha sucat gaire-

bé tothom i els que no ho hem fet, per coherència amb els nostres ideals, hem estat tractats d’empestats i de no voler contribuir al gran festí de la democràcia, de
la qual s’han aprofitat pervertint-ne, de la
manera més vergonyosa, els seus requisits més nobles. Per això, tanta i tanta
gent –a l’altra banda dels molts que continuem lluitant– ja no creu en res ni en ningú dels que protagonitzen l’escena pública, però malauradament es comencen a
creure els qui encara no tenen poder i que
ja sabem on ens volen conduir. Mentrestant, la natura, i nosaltres amb ella, està
agonitzant.
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Allò que avui és
primer
b Sense cap mena de dubte,
els parlaments i els governs
de tot el món tenen el deure
prioritari de garantir la prestació d’uns bons serveis, sobretot a les persones i a les famílies que més ho necessiten.
Per tant, també a Catalunya,
la nostra Generalitat ho ha de
fer buscant tots els acords i
totes les complicitats possibles. Llàstima que avui les
nostres autoritats sembla que
tenen altres prioritats, molt
dignes però més llunyanes.
Només després d’haver fet
tots els possibles per assegurar uns bons serveis a la ciutadania, els polítics poden intentar fer realitat altres objectius,
per rellevants que siguin. És el
cas, a parer meu, de diputats i
consellers de la nostra Generalitat que malden per la República. Primum vivere, deindi
philosophari. Estic segur que
treballar de valent per tenir

uns bons serveis serà molt
agraït per tothom, també pels
nostres polítics presos d’una
manera tan injusta i humiliant.
FERRAN PONT I PUNTIGAM
Terrassa (Vallès Occidental)

Els llaços grocs
b Abans de començar vull dir
que jo hi estic a favor. Els llaços grocs no pertanyen a cap
partit polític, és un símbol per
la llibertat dels presos polítics.
Les persones que són intel·ligents, tant si són separatistes
com si no, que afirmen que és
una gran injustícia tenir-los un
any en presó preventiva sense
jutjar-los, haurien de dur el llacet groc a prop del cor. Dit això, vull fer una altra reflexió:
quants milers de llaços grocs
pengen a Catalunya? Em
sembla que n’hi ha massa,
perquè tot aquest plàstic caurà a poc a poc i durant molt de
temps embrutarà carrers i
places; per altra banda,
malauradament els jutges fa-

Més tramvies
quan el Barça
jugui a casa

Nou a veure el Barça. Les entrades eren barates i l’endemà era festiu, així que estava
força ple. Doncs bé, des que
va acabar el partit fins que
vaig arribar a casa, va passar
una hora, en un trajecte que
es fa en mitja.
El problema va ser que el
primer tramvia que va passar
per la parada anava ple i hi
havia tanta gent que no hi cabíem, així que vam haver
d’esperar mitja hora més que
passés el següent, que, tot i
això, va deixar molta gent fora, que va haver d’esperar
més. Això ho haurien de controlar més, perquè un dimecres de desembre, a les 12 de
la nit, amb tanta gent, esperant mitja hora (o més) entre
un tramvia i l’altre és massa.
Haurien de doblar el servei en
acabar el partit per desallotjar tothom, només els dies
que el Barça jugui a casa entre setmana.

b El dimecres, dia 5 de desembre, vaig anar al Camp

VERÓNICA POLEY CHACÓN
Viladecans (Baix Llobregat)

ran el mateix si en pengem
cent com cent mil. Als que sí
que preocupen aquests llaços
són a l’Arrimadas, el Rivera i
molts d’altres, que els tallaven,
uns per malícia i d’altres per
ignorància.
Hi ha alguns pobles que només han penjat uns grans llaços rígids i molt amunt, crec
que així és més ètic i distingit.
Al nostre municipi també en
pengen uns quants, centenars,
i alguns el vent ja els ha fet caure (també tenim un gran llaç illuminat i penjat ben alt). Tampoc és correcte que s’embrutin
les parets pintant missatges de
protesta, hi ha altres maneres
d’impugnar més eficaces i
sense embrutar res.
RAMIRO FITÉ CASES
Isona (Pallars Jussà)
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La frase del dia

“Demanem a Sánchez que no es deixi arrossegar per
la dreta i la ultradreta espanyoles. Que tingui coratge”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

‘Si vis pacem...’

La maleïda
gamba

Anna Carreras

Carles Castellanos i Llorenç. Professor de la UAB. Membre de Poble Lliure

H

o proclama la dita: si vols assolir
la pau, una situació de justícia
sense repressió, se n’han de preparar les condicions. No parlem de
guerra (bellum), que era la manera
usual de resoldre els conflictes en l’antigor, perquè seria entrar en el terreny
que tant agradaria al nostre enemic,
però sí de la inevitable confrontació. Això de l’Estat espanyol és una gran estafa, un cau de corruptes i d’abusadors i
hem d’assolir la pau, que és la independència, al preu que sigui.

ENTRE CANTS DEL CIGNE. Sentim cants de

sirena i amenaces, al mateix temps,
ben contradictoris (parlen de diàleg... i
ens diuen que hi haurà morts...); paraules que provenen del poder espanyol i dels seus aliats i que tenen, per la
seva exageració mateixa, tot l’aspecte
de cants del cigne d’un règim polític
monàrquic que no té on agafar-se. Tot
aquest excés de xerrameca és, de fet,
l’expressió d’un cant de la fi d’una època, el trasbals d’un règim que ha estat
poderós però que no troba la manera de
mantenir-se dins dels estàndards polítics que la credibilitat social en l’era actual reclama. El sistema monàrquic espanyol ja no voldria la democràcia perquè la tem; però tampoc no es pot reconstruir ell mateix damunt un relat
que la nega en els fets. La deriva feixistitzant només pot aconseguir victòries
pírriques que no farien res més que
aprofundir-ne l’ensulsiada. I ho saben.
I per això s’exclamen. El que és segur és
que, a nosaltres, el seu projecte –ni repintat– no ens interessa ni ens convé.

EINES D’ARA PER FER LA REPÚBLICA catala-

na independent. Fa mesos que un cert
nombre d’independentistes hem estat
remarcant les limitacions de les institucions autonòmiques, tot advertint
que l’independentisme no podria avançar mentre la dinàmica principal se
centrés en l’activitat del Parlament de

Sísif
Jordi
Soler

Catalunya. És un organisme segrestat
que pot fer una tasca defensiva valuosa
i interessant, però poca cosa més; i sobretot, el que no pot fer, és preparar els
termes adequats de la ruptura independentista, si no és que des de fora, se
n’hagin creat les condicions. Sobre
aquesta tasca hipotèticament valuosa
cal dir que ni el govern autonòmic ni la
Corporació Catalana de Mitjans (amb
TV3 al capdavant) no acaben de fer bé
la feina, per la seva condescendència
estulta amb els neofranquistes. En situació de precarietat hi ha tendència a
arrapar-se al càrrec; però més dignitat i
valentia ajudarien aquests organismes
a fer bé la tasca que els hem confiat en
les darreres eleccions i mobilitzacions;
i així potser assegurarien el futur.
L’INDEPENDENTISME només podrà adqui-

rir la dinàmica necessària si situa la seva coordinació estratègica fora de les
grapes de l’Estat espanyol. I aquesta és
la possibilitat principal que aporta el
Consell per la República que està en
aquest moment en procés de construcció. Però aquest Consell que pot dinamitzar estratègies i mobilitzacions no

“
L’independentisme només podrà

adquirir la dinàmica
necessària si situa la
seva coordinació
estratègica fora de
les grapes de l’Estat
espanyol

és (per les seves mateixes circumstàncies de constitució) l’estructura unitària i globalitzadora que ens pot portar,
com a instrument organitzatiu, a la independència. Cal que treballem per a
construir un gran marc unitari que,
dins una línia estratègica ben definida,
agrupi comarca a comarca, barri a barri, organitzacions cíviques i polítiques
de tota mena incloent-hi les grans organitzacions d’enquadrament i mobilització, de manera que es facin viables
unes grans línies d’acció compartides
per la majoria.
CREAR LES CONDICIONS.

Mai no m’he
cregut que fos una força escassa la possibilitat de mobilitzar més de dos milions de persones a favor de la independència i la República. La meva convicció és que és suficient per a guanyar.
Socialment per dinàmica social, i políticament perquè expressen una voluntat que sempre es resol en forma d’una
majoria efectiva. Però haurem de saber organitzar-nos i actuar de la manera adequada. Primer, ens hem d’organitzar més bé perquè l’espontaneisme
no és la manera adequada per a assolir
el grau de preparació i cohesió que necessitem. Segon, no hem d’esperar les
eleccions o els judicis per a mobilitzarnos. Des de les presons, amb la vaga de
fam que han començat, ja han fet veure que no es tracta d’esperar en la inactivitat.

PREPARAR BÉ LES COSES.

I mobilització
permanent. Hem d’arribar als judicis
amb la màxima mobilització i organització. Si no ho fem així, no guanyarem.
Perquè hem de posar les condicions
per a afrontar favorablement el judici,
i per a guanyar la llibertat de les persones preses i exiliades. I aconseguir així, en aquest camí de lluita, la llibertat
per a tot el poble català. Aquest és el
repte de conjunt en què estem compromesos.

A

ra ve Nadal, matarem el gall i
potser també la
gamba. Algú que té
una verbigràcia infinitament superior a
la meva (perquè coneix el poder de
les paraules, les estima, sap manejar les pauses i els silencis, i ha
après a seduir amb un estil d’estils
que no deixa indiferent) va comprar
una gamba per al sopar de Nadal.
Mentrestant, l’engreixa i la protegeix del gat. Un dia, la molt puta, se
li va escapar i es va enfilar a l’arbre
de Nadal fent-se passar per un ornament. Però el gat va miolar com
un desesperat, ell va descobrir la
gamba i la va tornar a l’aquari. Un
altre dia la va treure a passejar al
parc, perquè fes exercici i es fes fornida i suculenta. Però els gossos li
ensumaven la gamba. Ell els va foragitar a tots, i la gamba –diu– semblava feliç movent els bigotis a l’aire
de l’hivern. La gent li deia que l’estava malcriant, o que la tragués sempre amb bufanda, perquè el clatell és
la part més sensible de les gambes,
però que no se li acudís posar-li gavardina. De mica en mica, la relació
entre l’home i la seva gamba es fa
més estreta. Quan li dona el sopar, la
gamba treu el cap i li fa ullets. Els té
preciosos, ens diu l’amo. Com que té
un amic carnisser, estan valorant
com matar la gamba. Potser li escapcen el cap com a un conill, amb un
cop sec, però el clatell és la part més
gustosa i seria una autèntica llàstima. Quan li dona l’esmorzar cada
matí, la gamba el mira, el mira molt.
La gent ja vota per tractar-la de vostè
i gosen apuntar alguns noms de pila.
Demanen indult per a la gamba. Informarem del desenllaç. O no. I sí,
tinc el privilegi de conèixer algunes
persones-planeta.
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-Administratiu
Ext. 37447
ANUNCI
L’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona ha dictat, amb data de 27 de novembre de 2018 i núm. D 13025/18, la següent Resolució atès
que l’adopció d’aquesta és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
(...)
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d’Oristà. PK 2+080 al
3+000. TM d’Oristà”, amb un pressupost de tres-cents vuitanta-un mil quatre-cents dos euros amb noranta-un cèntims (381.402,91 EUR), IVA
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (80.094,61 EUR) resulta tenir un pressupost total de 461.497,52 EUR, i un pressupost per a coneixement de
l’Administració de 471.465,13 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 9.448,3 EUR, més l’excés de l’1,5% del
pressupost de control de qualitat de 519,58 EUR. Així mateix conté l’estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010,
de 19 de març.
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que
es determina en virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats al
terme municipal d’Oristà, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament d’Oristà, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM Oristà
DADES AFECTATS

DADES CADASTRALS

FINCA

TITULAR

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

1
2
3
4

Construcciones Tropic Park SL
Pedro Camprubí Bruch
José M. Sucarrats Grau
Riera Pla Joan

Agrari
Agrari
Agrari
Industria

12
12
12
15

91
6
7
45

a

5
6
9
10

M. Dolores Carrera Salvans
Josep Vilaseca Tenas
Rosa Codina Riera
Concepció Camprubí Rifa

Sòl sense edificar
Agrari
Sòl sense edificar
Agrari

15
15
17
17

43
42
102
103

11

Pere Bagues Morral

Agrari

17

106

12

Construcciones Tropic Park SL

Agrari

17

107

13
14
16

Construcciones Tropic Park SL
M. Queralt Soler Prat
Josefa Oriols Amblas
Florencio Franquesa Oriols
Construcciones Tropic Park SL
José M. Montaner Roca

Agrari
Agrari

15
15

54
34

Sòl sense edificar 19558
Sòl sense edificar 17553
Agrari
17

01
01
19

17
18

NATURALESA

DADES AFECTATS
FINCA

7
8
15

TITULAR

Confederación Hidrogràfica
Ebro MOPU
Ajuntament d’Oristà
Ajuntament d’Oristà

POLÍGON

a
b
c

a
b
a
b
a
b
c

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)

Agraria
Sòl sense edificar
Sòl sense edificar

POLÍGON

17
17569
16608

SUP.
SERVIT. PAS
SUBT. (M2)

SUP. OCUP. CLASSIFICACIÓ
TEMPOR. URBANÍSTICA
VIALS (M2)

1215,23
712,21
223,49
341,63
393,60
5,30
211,50
124,47
344,48
68,48
493,00
236,10
289,88
213,28
198,36
243,69
278,56
64,89

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

__
__
__
178.30
184,50
31.30
158,98
351,37
__
__
__
__
__
__
__
84,52
__
__

SNU
SNU
SNU
SUC
SUC
SUC
SUC
SNU
SUC
SNU
SNU
SNU
SNU
SNU
SNU
SUC
SNU
SNU

91,09
67,58
38,87
83,15

__
__
__
__

49,80
73,96
__
58,41

SUC
SUC
SNU
SUC

a
b

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS
NATURALESA

Manifestació del primer aniversari de l’1-O, a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

SUPERFICIES AFECTADES m2

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

SUP.
CESSIÓ
VIALS (M2)

9001
05
03

__
__
__

107,92
274.05
495,12

SUP.
SUP.
CESSIÓ SERV. OCUP. TEMPOR. CLASSIF.
2
PAS (M ) AUTORITZ. (M2) URBANÍS.
0,00
0,00
0,00

4,08
233,19
480,46

SNU
SUC
SUC

Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme amb vista a la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats
segons el projecte constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió
que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al
reconeixement del dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin
prèviament en el seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns
i/o drets afectats.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.
(...)
Aquesta resolució no pot impugnar-se, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.
En virtut de la citada Resolució, i en compliment de les disposicions vigents, el projecte esmentat queda exposat al públic en les oficines d’aquesta
Corporació, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei Jurídico-administratiu, Expropiacions (carrer Comte d’Urgell, núm. 187 - Edifici del Rellotge, 4a
planta - Recinte de l’Escola Industrial -Barcelona-), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com a l’Ajuntament del municipi corresponent, fentne exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a la indicació dels terminis màxims de durada del procediment, així com els efectes que produeix el silenci administratiu, es fa saber que:
a) En cas que s’hi formulessin al·legacions dintre del termini d’informació pública, i de conformitat amb el que disposa l’article 37. 5 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini màxim establert normativament per
adoptar i notificar una resolució definitiva en el procediment que s’inicia en virtut de la present resolució serà de sis mesos, comptats des de la data
d’aprovació inicial, llevat dels supòsits de suspensió o d’ampliació del termini previstos en l’article 22 i 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En cas de no haver-hi cap al·legació, una vegada transcorregut el termini d’exposició al públic, aquesta resolució serà definitiva en via administrativa.
En aquest supòsit, si es volgués impugnar la resolució de l’aprovació definitiva del projecte, s’hauria d’interposar, si escau, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de manera potestativa, es podria interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent al de la referida notificació.
b) Segons l’article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats que,
en relació amb la referida Resolució, haguessin comparegut davant d’aquesta Diputació dintre del termini d’informació pública abans indicat, hauran
d’entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu, en el cas que es pugui derivar el reconeixement, o si és el cas, la constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, si havent transcorregut el termini de tres mesos, comptats des de la data en què la seva sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, no ha estat adoptada i notificada una resolució sobre la petició.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 3 de desembre de 2018

Convoquen una
manifestació
unitària pel 21-D
a ‘Tombem el règim’ és el lema de la mobilització, que té el
suport d’Òmnium, l’ANC i els CDR a La salut dels presos, avui
M.P.
BARCELONA

Finalment, aquest divendres, 21 de desembre, s’ha
convocat una manifestació unitària a Barcelona
per mostrar el rebuig de la
societat catalana de la política del govern espanyol
del PSOE i del consell de
ministres que vol fer a la
Llotja de Mar. Tombem el
règim. Pels drets socials i
polítics, per l’autodeterminació i contra la repressió és el lema de la mobilització que sortirà dels
jardinets de Gràcia de Barcelona a les sis de la tarda i
que té el suport de distintes organitzacions, com
ara l’ANC, Òmnium, els
CDR, Universitats per la
República, la CUP i la Intersindical-CSC, segons
van informar ahir a través
de les xarxes socials.
De bon matí, però, s’esperen distintes accions i
concentracions a Barcelona. Per exemple, Òmnium
Cultural ha convocat per
divendres a les onze del
matí un Consell Popular
de Ministres davant l’estació de França, molt a prop
de la Llotja de Mar, que és
on Pedro Sánchez i el seu
gabinet ministerial es reuniran. L’ANC també ha
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nyol, després de l’anunci
de l’enviament d’un miler
d’agents de la policia espanyola per protegir el consell, i del relat violent que
volen imposar les forces
unionistes. Ahir, però, a
les xarxes socials es recordava que manifestar-se és
un dret fonamental ben legítim. “Jo també sortiré al
carrer. No sóc una persona violenta i tinc dret de
manifestar-me”, va piular
l’exdiputat Albano-Dante
Fachin, per exemple.

proposat una mobilització
de vehicles cap a la capital
catalana. “El #21D de bon
matí, des d’arreu de Catalunya, anirem tranquil·lament en vehicles cap a
BCN per dir-los que no són
benvinguts. Acompanyarem #RogerEspañol i participarem en el Consell Popular de Ministres”, va
piular ahir l’entitat.
L’inicial desconcert sobre la mobilització del 21D ha estat salpebrada amb
la por expressada per alguns líders polítics que
ningú no caigui en provocacions ni en la violència
que busca el govern espa-

L’amenaça del Suprem
D’una altra banda, l’advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, el penalista Jordi Pina, acompanyat de la periodista Pilar Calvo, informaran avui
de l’estat de salut dels quatre presos polítics que enfilen la tercera setmana en
vaga de fam. Ho faran a la
llibreria Blanquerna, a
Madrid. La setmana passada distintes informacions asseguraven que el
Tribunal Suprem estudia
si ordena ara el trasllat
dels presos a penals de Madrid per tal que la vaga de
fam no endarrereixi l’inici
del judici, anunci que les
defenses dels nou presos
van interpretar com una
clara amenaça. ■

Les xifres

—————————————————————————————————

18

hores. El començament de la
manifestació unitària als Jardinets de Gràcia el 21-D.
—————————————————————————————————

hores. L’hora que avui el penalista Jordi Pina i Pilar Calvo
informaran de la salut dels
presos polítics, a Madrid.
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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 17 DE DESEMBRE DEL 2018

17 DIES EN VAGA DE FAM

Graupera serà candidat a Barcelona
El filòsof Jordi Graupera serà candidat a l’alcaldia de
Barcelona després d’imposar-se amb més de 7.700
vots en la votació impulsada pel moviment Primàries
Catalunya a la capital, en
què han participat més de

més votat ha estat l’exmembre del secretariat nacional de l’ANC Adrià Alsina, amb poc més de 1.900
vots.
La presidenta de l’entitat sobiranista, Elisenda
Paluzie, que dona suport a
la iniciativa, i la portaveu de
Primàries Barcelona, Anna
Arqué, van fer públics els

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447

en les del partit d’Ada Colau
van participar-hi només
3.858 persones.
Els inscrits podien votar
a través d’internet des de
divendres o de manera presencial fins avui en locals
habilitats a la ciutat. La segona volta se celebrarà entre divendres i diumenge
vinent. ■

resultats i van celebrar
l’elevada participació en
unes primàries barcelonines de rècord: superen les
xifres dels comuns i del
PSC. Les primàries socialistes que van escollir Jaume Collboni havien estat
fins ara les que havien tingut més concurrència, amb
7.463 votants, mentre que

Graupera, en l’anunci del
projecte de primàries ■ ACN

119001-1201152Q

BARCELONA

119001-1201151Q

10.000 persones. Atès que
Graupera ha superat el
50% dels vots, no hi haurà
urna de cap de llista en la segona volta, en què només
s’escollirà l’ordre de la llista.
Hi haurà una papereta en
què es podran votar dotze
candidats respecte dels 36
més votats en la primera
volta. El segon candidat

Emili Bella

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447

ANUNCI

ANUNCI

L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb
l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a
les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació
reguladora de l’expropiació forçosa, ha dictat la resolució següent amb data 27 de novembre de 2018 (D12865/18):

L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb
l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a
les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació
reguladora de l’expropiació forçosa, ha dictat la resolució següent amb data 21 de novembre de 2018 (D12511/18):

(...)
Primer. MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Condicionament de la carretera BV-5224 del PK
1+035 al PK 2+700. TM Manlleu”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA

(...)
Primer. MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Itinerari de vianants i carril bici a la carretera BV2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de Les Roquetes. TM Sant Pere de Ribes”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part
expositiva de la present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA

DADES AFECTATS
FINCA

1

2

TITULAR

Granja Sala SL
Sala Fabregó, Jacinto
Sala Roca, Miquel

Molist Vidal, Josefina

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON

SUPERF. AFECTADES m2

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

SUP. EXPROP. SUP. EXPROP. SUP. SERV.
VIALS
SERVEI
AÈRIA

SUP. OCUP.
TEMPORAL
SERVEIS

RÚSTICA

6

6

a

732,32

0,00

0,00

0,00

6
6
83

b
c

RÚSTICA

6
6
6

1240,24
341,67
501,67

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3

Institut Català del Sòl

RÚSTICA

7

21

r

777,83

0,00

0,00

4

Institut Català del Sòl

RÚSTICA

7
6

21
7

s
b

215,12
165,36

0,00
0,00

0,00
58,45

RÚSTICA

6
6
7

7
7
68

c
d
c

1283,7
1362,75
1769,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

68
68
68
25

d
e
f

82,96
301,85
1135,01
294,83

0,00
1,00
7,00

6,31
1,00
68,82

11,50
3,60
135,79

f

334,45

7,00

43,66

89,34

305,87

0,00

0,00

0,00

5

Institut Català del Sòl

6

Institut Català del Sòl

RÚSTICA

7
7
7
6

7

Institut Català del Sòl

RÚSTICA

7

69

8

Fund. Priv. Hosp.
Santa Creu.
Casa Caritat Vic

RÚSTICA

6

67

9

Fund. Priv. Hosp.
Santa Creu.
Casa Caritat Vic

RÚSTICA

7

79

8
9
7

79
79
79

a

c
d
f

48,46

0,00

0,00

0,00

0,00
117,01

0,00
0,00
0,00

0,00

175,52
337,37
1,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10

Gurbpatri SL

RÚSTICA

6

26

453,26

0,00

0,00

0,00

11

Gurbpatri SL

RÚSTICA

7

71

657,80

0,00

0,00

0,00

12

Macià Arumí, Jordi

RÚSTICA

6

27

51,52

0,00

0,00

0,00

13

Ossonació SL

RÚSTICA

7

73

188,19

0,00

0,00

0,00

b

CADASTR.
QUALIFIC.
URBANÍST.

0811A006000
60000BY
SNU

0811A006000
83000BM
SNU
08111A007000
210000BP
SNU
0811A0060000
70000BG
SNU

08111A007000
680000BE
SNU

0811A006000
250000BI
SNU
0811A008000
250000BI
SNU

0811A006000
67000BW
SNU

0811A007000
790000BY
SNU

DADES AFECTATS
FINC

3

Segon. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació de béns i drets, així
com a l’Ajuntament de Manlleu.
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB).

NATURALESA POLÍGON

Agrari

SUPERF. AFECTADES m2

PARCEL·LA

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)

SUP.
EXPROP.
SERV (M2)

SUP.
SERV.
AÈRIA (M2)

25

177,10

0,00

0,00

4

Agrari

58624

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

M. José Pi Ruiz Castañeda Agrari

58624

26

7,75

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Petro Ribes SL

Agrari

58624

18

136,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Agrari

15

17

296,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Sòl no urbanitzable

Vinya Secà
Vinya Secà

34
34

14
16

0,00
0,00

3,00
1,00

187,50
12,11

0,00
0,00

13,16
0,00

Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable

Vinya Secà

15

13

790,25

3,00

187,50

0,00

13,16

Sòl no urbanitzable

10 Rosa M. Rabassa Negre
Mercedes Palet de Roselló
Andrés Rabassa Negre
Margarita Rabassa Negre
Adami Dante (hereus de)
11 Rosa M. Rabassa Negre
Mercedes Palet de Roselló
Andrés Rabassa Negre
Margarita Rabassa Negre
Adami Dante (hereus de)
12 M. Teresa Font Rovira
13 Rosa M. Rabassa Negre
Mercedes Palet de Roselló
Andrés Rabassa Negre
Margarita Rabassa Negre
Adami Dante (hereus de)

DADES AFECTATS
FINC

TITULAR

58624

SUP.
SUP.
CLASSIFICACIÓ
OCUP. TEMP. OCUP. TEMP. URBANÍSTICA
2
2
VIALS (M )
SERV. (M )

Projectes d’Estructures i
Topogràfia Barcelona SL
Promoción Golmes SL

DADES CADASTRALS

0,00

Sòl urbanitzable
programat
Sòl urbanitzable
programat
Sòl urbanitzable
programat
Sòl urbanitzable
programat

SUP. SUP. SERVIT. SUP. SERVIT. SUP. OCUP. SUP. OCUP.
CESSIÓ AÈRIA (M2)
PAS (M2) TEMP. VIALS TEMP. SERVEI CLASSIF.
SERVEIS
AUTORITZAC. AUTORITZAC. URBANÍST.
2
(M2)
(M2)
(M )

Generalitat de Catalunya

Agrari

34

9001

95,00

2,00

159,64

2

Generalitat de Catalunya

Agrari

15

9002

2965,07

0,00

0,00

7

Ajuntament de
Sant Pere de Ribes

Camí

__

__

852,45

0,00

0,00

Ajuntament de
Sant Pere de Ribes

Vial

__

__

173,86

0,00

Agència Catalana
de l’Aigua

Agrari

15

9009

108,98

0,00

8

688,86

SUPERF. AFECTADES m2

NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP. CESSIÓ
VIALS (M2)

1

9
0811A007000
790000BY
SNU
0811A008000
26000BJ
SNU
08111A00070
710000BE SNU
08111A006000
27000BE SNU
0811A007000
730000BZ SNU

DADES CADASTRALS

TITULAR

47,70

0,00

179,07

Sòl no
urbanitzable
Sòl no
urbanitzable

605,66

18,90

0,00

0,00

0,00

Sòl no
urbanitzable

0,00

0,00

0,00

0,00

Sòl urb.
programat

0,00

0,00

0,00

0,00

Sòl no
urbanitzab

Segon. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació de béns i drets,
així com a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB).
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent al de la seva publicació.
Així mateix, es fixa el dia 17 de desembre de 2018, de 10:00 a 14:00 hores a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, per als titulars de la finca senyalada com a número 13 de la relació de béns i drets, com a data de compareixença per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, per part
d’aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent al de la seva publicació.

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre
els béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del
dia següent al de la seva publicació.

Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia, s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.

Francesc Bartoll Huerta

Francesc Bartoll Huerta

El secretari delegat

El secretari delegat

Barcelona, 28 de novembre de 2018

Barcelona, 3 de desembre de 2018

(...)

