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Torra va plantejar
un acord de 21
punts a Sánchez

Estripant
els límits
Es publica ‘Trapologia’,
una obra que
dissecciona el trap
com a fenomen cultural
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CULTURA

A banda de la creació d’un grup d’experts
per exercir la mediació, va proposar
desfranquitzar l’Estat i aïllar la ultradreta
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Catalunya, cap
al col·lapse viari
FET · Embussos crònics per la
recuperació de la mobilitat d’abans
de la crisi, sense que l’administració
hagi fet els deures

P18

Nacional

Govern i patronals van tancar ahir l’acord ■ EFE

La quota d’autònoms
pujarà 5 euros al mes
a canvi de més atur

LOGÍSTICA · El comerç electrònic
posa cada cop més vehicles a l’asfalt,
amb infraestructures i l’aposta pel
transport públic encallades

Es castigarà la creació de falsos autònoms
amb multes de fins a 10.000 euros
P22

Europa-Món

La UE es prepara per a
un ‘Brexit’ sense acord

La sortida no negociada del Regne Unit
amenaça el comerç i Irlanda

181870-1190165T

Punt de Vista

Cua de cotxes per entrar a la ciutat de Barcelona, dijous passat a les vuit del matí ■ JOSEP LOSADA

Keep calm

Tribuna

Díaz durs

La parenta
pobra

Jofre Llombart

Julià de Jòdar
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Torra va
plantejar 21
punts de debat
a Sánchez

REALITAT La recuperació de la mobilitat privada d’abans
de la crisi fa crònics els embussos DÈFICIT L’administració
no ha posat al dia ni el transport públic ni les infraestructures
REPTE L’‘e-commerce’ posa cada cop més vehicles a l’asfalt
Jordi Panyella
BARCELONA

Dijous, 20 de desembre del
2018. Falten deu minuts
per a dos quarts de nou del
matí. Hora punta de la mobilitat a la gran àrea metropolitana de Barcelona. En
aquesta data i en aquest
moment, el Servei Català
de Trànsit tenia comptabilitzats fins a un total de 83
quilòmetres de retencions,
amb uns 20.000 vehicles
atrapats en diversos trams
de congestió de les principals vies que comuniquen
la capital del país amb l’entorn més immediat.
No es tracta de cap excepció, ni de cap fet extraordinari ni de cap anècdota: és la realitat amb què
han de conviure cada dia
desenes de milers de ciutadans, que comproven
impotents la incapacitat
de la xarxa viària del país
a l’hora de satisfer amb garanties la seva necessitat
de desplaçar-se d’un lloc a
un altre. O les carreteres
han quedat petites o hi ha
massa cotxes, però l’evidència és que, de mica en
mica, es camina cap al
gran col·lapse, si és que no
s’hi ha arribat.
El dibuix del gran garbuix de trànsit que es viu
de dilluns a divendres a
l’entorn de la capital de Catalunya es configura com
el rastre que deixa una taca d’oli en contacte amb
un paper, pel qual s’expandeix sense aturador. Les
retencions de vehicles arrenquen de bon matí, i fins
passades les nou no co-

Les xifres

—————————————————————————————————

34

per cent dels ciutadans fan
servir el vehicle privat cada
dia per desplaçar-se a la feina, segons dades de l’ATM.
—————————————————————————————————

52.000

hores es perden cada dia
pels embussos a Barcelona,
segons dades del RACC
del 2016.

mencen a afluixar. En
aquest nus circulatori hi
ha, durant tot el matí i bona part del dia, un punt negre constant que consisteix en les cues quilomètriques que es formen a la
ronda de Dalt, la B-10, i
a la ronda del Litoral, la
B-20, on circular és un acte que posa a prova la paciència i l’humor. El dijous
—————————————————————————————————

C-58, B-23, C-31,
B-20 i B-10 són
vies associades
a retencions
—————————————————————————————————

20 de desembre, per exemple, a dos quarts de nou del
matí, la ronda de Dalt ja
feia gairebé una hora i mitja que registrava cues de
9 quilòmetres en sentit
Llobregat, mentre que a la
ronda del Litoral les cues
en sentit sud eren de 4 quilòmetres i es van mantenir així durant tot el matí.

Les retencions comencen abans que surti el sol,
i a tres quarts de set del
matí del dijous 20 els cotxes que es dirigien a Barcelona ja estaven aturats
en un tram de 2 quilòmetres de l’autopista AP-7,
al Papiol, i en un altre de
3 quilòmetres a l’autopista
C-58, a Sant Quirze del Vallès. A les set del matí, les
cues en aquestes dues autopistes i a les rondes ja estaven consolidades i s’hi
afegia el col·lapse a la C-31,
entrada nord de Barcelona a través de Badalona.
Mitja hora més tard, els
trams vermells de retencions s’ampliaven lluny
de la ciutat, a la C- 35 i a la
C-60, a la Roca del Vallès;
a la C-59, a Caldes de
Montbui; a l’autovia A-2, al
Baix Llobregat, i a la C-17,
al Vallès, tant per anar a
Granollers com per dirigir-se a Barcelona.
A les vuit del matí, el
gran mapa del col·lapse
queda del tot configurat i
entrar a Barcelona per la
B-23, a través de la Diagonal; per la C-32, venint del
Garraf; per la C-58, per arribar al Nus de la Trinitat
des del Vallès Occidental,
o per la C-16, amb els túnels de Vallvidrera, és tota
una aventura.
Què està passant? No
té remei, aquest col·lapse
permanent? És una evidència que la represa de
l’activitat econòmica amb
la fi de la crisi ha tornat a
posar els cotxes a la carretera i les retencions s’han
fet cròniques. Durant els
anys durs de la recessió,

La proposta
inclou, a banda de
la mediació
d’experts, aïllar la
ultradreta feixista

La quota
d’autònoms
pujarà 5 euros
al mes

L’executiu espanyol
i les principals
patronals van
presentar ahir
l’acord a Madrid

La C-31, a Badalona, a les
vuit del matí d’un dia feiner,
amb els carrils d’entrada
a Barcelona plens de
cotxes ■ JOSEP LOSADA

Barcelona va passar de ser
la quinzena ciutat més
congestionada d’Europa a
ocupar el lloc número 90
en aquest rànquing, el
2013. Aquell any, l’enquesta de mobilitat de l’ATM registrava l’ús més baix del
vehicle privat per fer desplaçaments, sols amb un
26%, 10 punts per sota del
que passava el 2007. L’última enquesta de l’ATM,
corresponent al 2017, indica que l’ús del vehicle privat per a desplaçaments ja
s’ha recuperat fins al 34%,
i la tendència va a l’alça.

—————————————————————————————————

L’ampliació de la
C-58, l’única obra en
marxa que podria
alleugerir les cues
—————————————————————————————————

Han tornat els cotxes i
s’han trobat amb la mateixa xarxa viària que abans
de la crisi, amb els dèficits
no resolts per l’aturada en
la inversió pública que va
suposar la gran recessió.
No només no s’ha millorat
la capacitat d’autopistes i
autovies, sinó que l’oferta
de transport públic, fona-

mentalment el servei de
rodalies, tampoc ha experimentat una millora que
permeti consolidar-la com
una alternativa vàlida i fiable per als usuaris.
En el terreny de les infraestructures, un dels
pocs treballs que s’estan
executant és l’ampliació
d’una de les autopistes
més col·lapsades, la C-58,
que enllaça Barcelona
amb el Vallès Occidental.
La via s’està ampliant a
tres carrils en el tram entre Terrassa i Badia del
Vallès. Les obres, però, tot
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L’APUNT

Susana Díaz
Joan Rueda

La nit del 2-D Susana Díaz va afirmar que no plegava
perquè ella era qui havia guanyat les eleccions. Díaz
obviava que la garrotada que acabava de rebre la deixava sense capacitat per sumar i poder fer govern i
que, per tant, era la perdedora de les eleccions andaluses. Díaz mereix passar als llibres d’història. No només, com va demostrar el 2-D, és una pèssima analista

política, sinó que, en els anys que ha estat presidenta,
des que, el 2013, la va imposar José Antonio Griñán,
ha blanquejat la corrupció, ha fet la campanya a Vox i
ha estat incapaç d’assaltar el PSOE tenint de rival, justament, el secretari general més dèbil que ha tingut
mai el socialisme, Pedro Sánchez. Segur que al PSOE
no els costarà gaire trobar una candidata millor.

El medi ambient
El cotxe a
casa: més
salut i menys
contaminació

La primera alternativa
al col·lapse circulatori
només pot ser tan radical com la prohibició
de l’ús del vehicle, mesura que es justifica
amb la qüestió mediambiental. En el llibre Catalunya, futur verd, editat recentment per la Generalitat, el metge Jordi
Sunyer planteja en un article el dilema entre salut i mobilitat, i recorda que el principal factor de
contaminació de les ciutats de Catalunya són les
emissions dels vehicles. L’article recorda que no
només l’emissió de partícules contaminants danya la salut, sinó que el sedentarisme que comporta l’ús del vehicle i la falta d’exercici corresponent són igualment nocius. Amb criteris mediambientals, a Barcelona s’han establert normes de restricció del trànsit quan hi hagi episodis de contaminació en què se superin els llindars permesos, però avui encara no s’ha aplicat
cap vegada la mesura. A partir del 2020, també
es prohibirà la circulació dels vehicles més vells,
sense etiqueta ecològica.

La solució
Bus Exprés:
l’èxit del
transport
públic

El segon antídot contra
el caos de trànsit diari és
la gran alternativa sempre plantejada i mai prou
desplegada per les administracions. Només un
servei eficient i suficient
de transport públic pot portar els ciutadans a deixar el cotxe a casa. Quan el transport és de qualitat,
el ciutadà s’hi apunta, com ha quedat demostrat
amb la xarxa del Bus Exprés, impulsada per la Generalitat, que en molts itineraris s’ha consolidat
com una opció vàlida en contraposició amb la deficient oferta de rodalies. El nombre d’usuaris del
Bus Exprés no ha deixat de créixer i el 2017 es va
arribar als 16 milions, amb un increment del 58% i
amb un total de 36 línies en servei. La línia que
uneix Barcelona amb Caldes de Montbui, amb gairebé 2 milions de passatgers, i la Barcelona-Mataró, amb 1,5 milions, són les que tenen més demanda. Per la seva banda, el servei de rodalies va créixer durant el 2017 un 4,5%, amb un total de 122,3
milions de passatgers.

just van començar el maig
d’aquest any.
Un dels grans projectes
de millora viària aturats és
l’ampliació de la ronda del
Litoral de Barcelona al seu
pas pel Morrot, obres que
donarien oxigen a un dels
colls d’ampolla més importants. Abans de plegar,
l’exministre de Foment
del govern del PP Íñigo de
la Serna va anunciar un
acord amb l’Ajuntament
de Barcelona sobre la solució tècnica acordada, però
el nou ministre, José Ábalos, no s’ha pronunciat en-

—————————————————————————————————

Adif treballa per
optimitzar la
xarxa de rodalies
a Barcelona
—————————————————————————————————

cara sobre el projecte en
qüestió i la ronda continua
col·lapsada cada dia.
Una de les obres emblemàtiques que estan aturades és la continuació del
Quart Cinturó, per connectar Terrassa i Sabadell
de manera ràpida amb
Granollers. El forat negre
en què es troba immers

aquest projecte va ser
denunciat fa poc per la
Cambra de Comerç de
Barcelona, que va demanar a les administracions
que s’impliquin en les infraestructures.
Pel que fa al transport
públic, la millora del servei
de rodalies hauria de revertir en una descongestió del
trànsit. Cada tren de rodalies, en hora punta, transporta l’equivalent al passatge que hi ha en 600 cotxes i evita 3 quilòmetres de
congestió d’autovies. El
problema és com es poden

introduir més trens en una
xarxa obsoleta i que ja
treballa al límit. En espera
que l’any vinent s’aprovi
un nou pla de rodalies, de
moment Adif està treballant en la instal·lació d’un
nou sistema que permetrà
millorar la gestió dels trens
a l’estació central de Sants
i dels túnels que travessen
Barcelona. Aquest sistema
permetrà un millor aprofitament de l’espai disponible i, per tant, optimitzar
la infraestructura i posar
encara més trens en funcionament.

Els que no fan servir
trens són el servei de logística i els transportistes que
distribueixen les mercaderies, i encara menys els que
es dediquen al món del comerç electrònic, una pràctica en plena expansió i
que cada cop requerirà
més transportistes als carrers i carreteres per donar
compliment a la demanda
creixent. En aquest sentit,
Josep Fluirach, vicepresident del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, avisa que les necessi-

tats de repartiment de paqueteria van a més i que la
decisió de limitar el tonatge dels camions que entren
a Barcelona “fa fragmentar la mercaderia i això triplica la quantitat de vehicles al carrer”. Adolf Martínez, de l’Associació General de Transportistes, adverteix que el problema
dels col·lapses viaris s’ha
d’afrontar des de la millora
del transport públic, tenint present que “la distribució de mercaderies ha de
ser una prioritat”. ■
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El govern va plantejar un
acord de 21 punts a Sánchez

aEn la reunió a Barcelona va proposar desfranquitzar Espanya, aïllar la ultradreta feixista i
desjudicialitzar el conflicte a La Moncloa diu que respondrà “al seu moment” al document català
X.M.

La frase

BARCELONA

862322-1188508Q

El govern català va plantejar a l’executiu de Pedro
Sánchez un “acord democràtic” de 21 punts per
trobar una sortida al conflicte, durant la reunió que
va tenir lloc a Barcelona el
dijous 20 de desembre. A
més de la proposta de mediació d’una comissió de
personalitats
independents per buscar una sortida pactada al dret d’autodeterminació, el president
Torra va avançar durant
l’ofrena a la tomba del president Macià, el dia de Nadal, que l’executiu català
planteja al document, entre altres coses, “desfran-

—————————————————————————————————

“Per ser creïble el
diàleg, necessitem
conèixer amb detall
quina és la proposta
espanyola”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Sánchez i Torra, en la reunió del 20 de desembre al Palau de
Pedralbes de Barcelona ■ EFE

quitzar Espanya”, “desjudicialitzar” la política i el
procés sobiranista català,
a més d’aïllar la ultradreta
feixista i iniciar un procés

de “regeneració democràtica” a l’Estat basat en
l’“ètica política”, segons
recollia l’ACN. El cap de
l’executiu català va apun-

tar que, en la proposta,
també es rebutja la repressió i es defensa la immersió lingüística com a model educatiu a Catalunya.
Torra va afegir que l’executiu espera ara una resposta del govern espanyol i
va reafirmar que la majoria independentista no donarà suport als pressupos-

tos de l’Estat si el govern
de Sánchez no concreta
una proposta política per a
Catalunya tenint en
compte que, segons ell, els
darrers mesos no hi ha hagut cap concreció per part
de l’Estat ni cap canvi pel
que fa als presos i als exiliats. “En aquests últims
mesos res ha canviat. No
hi ha hagut cap concreció
en el dret d’autodeterminació”, concloïa Torra en
declaracions
recollides
per EFE.
Per la seva banda, fonts
socialistes confirmaven
ahir a l’ACN que l’executiu
de Pedro Sánchez respondrà “al seu moment” a la
proposta de 21 punts del
govern de la Generalitat

mentre la secretària per a
la UE del PSOE, Iratxe
García, qualificava d’anecdòtic el fet que el govern de
Sánchez no hagués informat de la proposta catalana a la sortida de la reunió
de presidents a Pedralbes
el dijous 20 –tampoc el govern Torra va esmentar el
document a la sortida de la
trobada.
En declaracions a RNE,
García, que és membre de
l’executiva federal del
PSOE, ho considerava un
fet anecdòtic perquè donava valor a la represa del
diàleg entre governs. A la
pregunta de si Torra deixa
de ser un interlocutor vàlid en insistir en el dret
d’autodeterminació, la dirigent del PSOE responia
que l’executiu espanyol ha
de dialogar amb el president i el govern catalans
com ho ha de fer amb qualsevol executiu autonòmic
i descarta l’aplicació, de
nou, de l’article 155 de
suspensió de l’autonomia
catalana com ja ha demanat, ara també, la presidenta andalusa, Susanna
Díaz, al costat del PP de
Pablo Casado i Cs. ■
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EDICTE
Expedient: 554/2016
Exposat al públic l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal específica n úm. 2.3, reguladora del preu públic del servei de menjador escolar, per a l’exercici 2019 i següents, mitjançant un edicte
publicat en el BOPL núm. 215, del dia 7 de novembre de 2018, i al diari El Punt Avui del mateix dia, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions dins del termini reglamentari.
De conformitat amb el que disposa l’ar ticle 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abr il, l’acord inicial esdevé definitiu en
via administrativa.
Contra el present acord i atès que f a referència a una disposició de car àcter general, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administr atiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest edicte.
Això no obstant es pot interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.
Seguidament i en document annex es publica el text íntegre de l’Ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 19 de desembre de 2018
El President
Constantí Aranda Farrero
Annex
ORDENANÇA ESPECÍFICA NÚM. 2.3 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR.
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ.
Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de no vembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, del que disposa l’article 5 de la
Llei 7/ 85 de 2 d’abr il, reguladora de les bases del règim local; articles 6,1 i 8,1,b de la Llei 8/87, de 15 d’abr il, municipal i de règim local de Catalun ya i fent ús de les facultats concedides per l’article
15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’apro va el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del Pallars Jussà estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar a la comarca per als centres que gestiona per delegació del Departament d’Ensenyament.
Article 2.- Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu púb lic neix des que s’inicia la prestació del ser vei de menjador escolar, si bé es podrà exigir el dipòsit previ del seu impor t total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 3.- Exempcions
Queden exempts de pagar el preu públic del servei de menjador escolar:
Aquells alumnes que no disposin de centre escolar al municipi on estan empadronats i els correspon per mapa escolar els centres educatius que gestiona el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i que
així ho determina la resolució del Departament d’Ensenyament.
Article 4.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots el usuaris o beneficiaris del servei del menjador escolar tant si són alumnes, com si són mestres o personal dels centres,
degudament autoritzats i que sol·licitin el servei en centres docents de la comarca.
En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representats legals o als responsables dels beneficiaris.
Article 5.- Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
Article 6.- Fet imposable
De conformitat amb el que preveuen els articles 41 a 47 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març , que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del Pallars
Jussà estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar a la comarca del Pallars Jussà.
Concretament estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori pels usuaris següents.
1.- Alumnes que són beneficiaris d’ajuts individuals del 50% del preu del menjador per necessitats socioeconòmiques.
2.- Alumnes que són beneficiaris d’ajuts individuals de menjador per necessitats de territori (geogràfiques).
3.- Voluntaris: postobligatoris* i resta d’alumnes, personal docent i personal no docent del centre. Els usuaris del menjador voluntaris poden ser fixos (que fan ús del servei de menjador 3 dies o més a
la setmana) o esporàdics (que fan ús del servei de menjador menys de 3 dies a la setmana).
*Postobligatoris= alumnes que cursen estudis de batxillerat o formació professional.
Article 7.- Preus

Dinar de Nadal a la presó de Mas d’Enric, on hi ha Carme
Forcadell ■ ÒSCAR CID

Milers de
persones
acompanyen
Joan Bonanit
a Multitudinària resposta a la crida de

passar part del Nadal a les presons de Mas
d’Enric, Puig de les Basses i Lledoners
Redacció
SANT JOAN DE VILATORRADA

Article 8.- Bonificacions
Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat la sol·licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual.
- A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador per necessitats socioeconòmiques se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar.
- Igualment es descomptarà, si escau i a qui pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats.
Article 9.- Acreditament
El preu públic s’acredita, i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud de fer ús immediat del servei de menjador escolar no obligatori.
Article 10.- Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic del servei de menjador escolar es farà per domiciliació bancària dins dels 10 dies del mes següent, al número de compte corrent facilitat pel beneficiari del servei o el seu
tutor legal en l’imprès normalitzat de sol·licitud.
Excepcionalment, i en cas d’urgència l’usuari podrà dipositar l’import del menú a l’adjudicatari del servei de menjador, per després transferir-lo al Consell Comarcal.
Article 11.- Impagament
El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.
Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.
Si l’usuari no complís la seva obligació de pagament en els ter minis establerts per causa imputable a ell, el Consell Comarcal del Pallars Jussà el requerirà formalment per tal que compleixi en el termini màxim de 10 dies naturals, durant els quals l’usuari podrà presentar al·legacions.
Si no es produeix cap resposta per part de l’interessat, el Consell Comarcal del Pallars Jussà emetrà la corresponent Resolució i donarà per finalitzat el servei de menjador escolar d’aquest alumne.
Article 12.- Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària.
Article 13.- Publicitat
Els acords de fixació o modificació dels preus púb lics seran publicats en el Butlletí Oficial de la Pro víncia de Lleida i es f aran públics en la pàgina w eb del Consell Comarcal i notificats d’acord amb
l’àmbit d’incidència d’aquests.
Article 14- Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor definitivament quan l’acord d’establiment i d’ordenació del preu públic esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
Article 13- Remissió normativa
En tot el que no estigui pre vist en aquesta ordenança, s’aplicar à el que estableix l’Ordenança General reguladora dels preus públics del Consell Comarcal apro vada pel Ple del Consell el dia 27 de
maig de 1999, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’apro va el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d abr il de taxes i preus públics, i el Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Pallars Jussà, 19 d’octubre de 2018
El President
Constante Aranda Farrero

Durant tot el dia de Nadal
milers de persones es van
apropar a les presons de
Lledoners, Mas d’Enric i
Puig de les Basses, on hi ha
els nou presos polítics catalans, per desitjar-los bones festes. L’acció més seguida va ser la d’acompanyar Joan Bonanit en la
seva acció diària per exigir
el seu alliberament que té
lloc, des de fa més de 170
dies, a la presó de Lledoners. La nit de Nadal la
gentada que l’acompanyava –i que havia col·lapsat
els accessos al centre penitenciari de Sant Joan de
Vilatorrada– va poder sentir, amb emoció, com els
presos contestaven als
crits de Joan Bonanit, cosa que, de fet, fa cada dia
Oriol Junqueras.
Els concentrats van tenir una altra sorpresa, ja
que la germana de Jordi
Turull va aprofitar la comunicació telefònica setmanal dels presos amb la
família i va acostar el seu
mòbil a un micròfon, motiu pel qual els assistents
van poder sentir la veu de
l’exconseller empresonat:
“Petons dels set. Us estimem molt i us estem molt
agraïts. Ens en sortirem”,
va dir Turull.
Minuts després, Joaquim Forn, Turull, Junqueras i Jordi Sànchez

Les frases

—————————————————————————————————

“Gràcies per fer-nos
passar un dia de Nadal
tan especial. I una
abraçada als qui us
heu quedat aturats
a la carretera”
Jordi Sànchez

EXPRESIDENT DE L’ANC I DIPUTAT
DE JUNTS PER CATALUNYA
—————————————————————————————————

“Avui no només us
he pogut dir “bona
nit”, us he desitjat un
bon Nadal a tothom!
L’heu pogut sentir?”
Oriol Junqueras

EXVICEPRESIDENT DEL GOVERN

van publicar tuits agraint
la seva presència als assistents. Així, Forn va escriure: “Moltíssimes gràcies a
tots els qui aquest vespre
heu vingut a Lledoners. No
ens rendim. Avui més que
mai la llibertat és sentirvos a l’altra banda i saber
que no estem sols. Us estimem!” Turull va publicar:
“Moltíssimes gràcies a tots
els qui heu fet possible el
#Nadalalapresó i a tots els
qui us heu acostat a Lledoners.” I Junqueras va dir a
Twitter: “Avui no només
us he pogut dir «bona nit»,
us he desitjat un bon Nadal a tothom! L’heu pogut
sentir? A Lledoners, els he
explicat l’origen del tió i
fins i tot s’han repartit regals.” ■
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L’independentisme
considera buit el
discurs de Felip VI
a Torra li retreu no abordar el problema de democràcia i
justícia a El PSC lamenta la crítica a un discurs “pel diàleg”
X.M.
BARCELONA

821653-1197005Q

L’independentisme català
qualifica de “buit de contingut” el discurs que el rei
Felip VI va fer la vigília de
Nadal, i el president de la
Generalitat, Quim Torra,
li va retreure que diagnostiqui un problema de convivència quan, segons ell,
el que hi ha és un problema
“de democràcia i justícia”.
El president del Parlament, Roger Torrent, creu
que el monarca personifica la “incapacitat crònica”
de l’Estat espanyol per oferir una resposta política al

La frase

—————————————————————————————————

“Personifica la
incapacitat crònica de
l’Estat per oferir una
resposta política al
conflicte a Catalunya”
Roger Torrent

PRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

conflicte amb Catalunya i
considera que Felip VI va
perdre la seva “legitimitat” davant l’opinió pública catalana amb el seu discurs del 3 d’octubre de
l’any passat, dos dies després del referèndum que

va ser reprimit amb violència policial. Òmnium va
dir que l’únic que espera
del rei és que demani disculpes pel discurs del 3
d’octubre en què va legitimar l’actuació repressiva
del govern de Rajoy aquell
dia. Segons el vicepresident de l’entitat, Marcel
Mauri, el que ha de fer Felip VI és escoltar el que
considera que reclama el
80% de la ciutadania catalana: la fi de la repressió i
dels empresonaments i
l’exercici de l’autodeterminació. En canvi, el secretari d’organització del
PSC, Salvador Illa, critica

Felip VI, durant el seu tradicional discurs de Nadal al Palau de la Zarzuela ■ EFE

les interpretacions que
fan els líders independentistes de les paraules del
monarca i es pregunta:
“Com es pot criticar una
crida a la convivència, a reforçar la concòrdia, a buscar l’acord, a treballar mitjançant el diàleg?” Per la
seva banda, el líder de Po-

dem, Pablo Iglesias, creu
que Felip VI va abandonar
el discurs del 3-O i va “reconèixer implícitament”
que es va “equivocar” assumint les tesis de la dreta
espanyola. Segons ell, això
es demostra perquè, en el
discurs d’enguany, el rei
va subratllar la necessitat

de respectar la convivència i la diversitat. Una tesi
que comparteix, en part,
el primer tinent d’alcalde
de Barcelona, Gerardo Pisarello, segons el qual el
discurs reial suposa un
canvi, si bé no respon a les
necessitats d’una societat
moderna del segle XXI. ■
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MALEÏDA HEMEROTECA

AVUI FA UN ANY 27 de desembre del 2017
Toni Dalmau

L’Estat desbloqueja
les ajudes i
les subvencions
El Ministeri d’Hisenda deixarà sense efecte el 31 de
desembre l’ordre que va emetre el 20 de setembre
que, sota l’excusa d’intentar impedir el referèndum de l’1-O, bloquejava la disponibilitat de crèdits
del govern català i impedia el desemborsament de
les partides consignades en el pressupost considerades no prioritàries. El BOE ha publicat avui
aquesta disposició que permetrà desbloquejar les
ajudes i subvencions per a l’habitatge, la llengua i la
cultura, la recerca científica, la salut, etc.

Detinguts dos regidors
de la CUP per delicte d’odi
Els Mossos han detingut avui dos regidors de la
CUP de Reus, Oriol Ciurana i Marta Llorens, després que es neguessin en dues ocasions a declarar
davant de la titular del jutjat d’instrucció número 2
de Reus. Els detinguts són investigats pel suport de
diversos grups a un manifest contra la presència
d’efectius de la Policía Nacional a l’hotel Gaudí de la
ciutat i que podria ser constitutiu de delicte d’odi.
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