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La junta de tractament de
la presó de Brians 2 ha pre-
sentat davant la Direcció
General de Mesures Penals
una proposta de tercer
grau per a Fèlix Millet. La
qüestió que mou la petició
és el greu deteriorament de
salut de qui va ser presi-
dent del Palau de la Música,
a la presó des del juny del
2020, en compliment de la
condemna pel cas de l’espo-
li de la institució.

Fèlix Millet es troba in-
gressat a l’hospital peni-
tenciari de Terrassa per
un empitjorament de la se-
va salut. Millet va ser tras-
lladat al centre sanitari el
28 de setembre i el 18 d’oc-
tubre va tornar a la presó
de Brians 2, on va ser no-
més un dia, ja que l’ende-
mà mateix se’l va tornar a
ingressar. Quan va entrar
a la presó, el juny del 2020,
Millet ja tenia dificultats
de moviment i un deterio-
rament greu de la visió.
Per això, la salut ja havia
estat adduïda pels advo-
cats per aconseguir el ter-
cer grau, però fins ara

s’havia desestimat.
La petició de tercer

grau fa una setmana que
s’ha tramitat, coincidint
amb una investigació que
el jutjat d’instrucció 12 de
Barcelona té oberta con-
tra Fèlix Millet i qui va ser
la seva mà dreta, Jordi
Montull, per suposada-
ment haver ocultat ingres-

sos del lloguer dels seus
immobles embargats, in-
forma l’agència Efe. El jut-
jat investiga si s’ha disse-
nyat una estratagema per
evitar indemnitzar l’enti-
tat cultural pels 23 mi-
lions espoliats tal com es
va establir en la sentència.

La defensa de Fèlix Mi-
llet nega de manera taxati-

va que s’hagi amagat infor-
mació del lloguer de dos pi-
sos, als carrers Rosselló i
Ample de Barcelona, i d’un
pavelló annex a la casa de
l’Ametlla del Vallès. Són
propietats que ja eren co-
negudes per la justícia i
que pertanyien a l’esposa
de Millet, Marta Vallès,
morta ja fa uns anys, i

que consten en el seu tes-
tament.

La intenció del titular
del jutjat d’instrucció nú-
mero 12 de Barcelona és
prendre declaració a Mi-
llet, tot i el seu delicadís-
sim estat de salut, i també
a Montull, que es troba in-
gressat a la presó.

Aquesta és la segona

causa que s’obre als exres-
ponsables del Palau per
haver intentat eludir pre-
sumptament la seva obli-
gació d’indemnitzar el Pa-
lau de la Música. Fèlix Mi-
llet ja és objecte d’una al-
tra investigació per part
d’un jutjat de Granollers
per la desaparició de béns
embargats a casa seva,
mentre que Jordi Montull i
la seva dona, Mercè Mir,
esperen data de judici acu-
sats d’ocultar els ingressos
que cobraven pel lloguer
d’una finca embargada.

La nova investigació
contra Millet i Montull ar-
renca d’una denúncia pre-
sentada al juliol per la
Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música. En
l’escrit acusatori es deia
que els exresponsables de
la institució estaven ocul-
tant a l’Audiència de Bar-
celona els ingressos que
perceben pel lloguer d’al-
tres immobles embargats
per la justícia. La denún-
cia també es dirigeix a la
filla de Montull, Gemma,
que va ser condemnada
en el judici del cas Palau; a
la seva dona, Mercè Mir, i
a les filles de Millet, Laila i
Clara.

Per aquest motiu, el
jutge també ha citat a de-
clarar les filles de Millet i
Montull arran de la de-
núncia del Palau de la Mú-
sica, que els acusa de dos
delictes de frustració de
l’execució en concurs
amb un altre de contracte
simulat per les seves “ma-
niobres” per frustrar
l’execució de la sentència
condemnatòria. ■

a La junta de Brians eleva la petició al Departament de Justícia a L’expresident del Palau es troba
ingressat a l’hospital a Nova investigació d’un jutjat als dos condemnats pel cas de l’espoli
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Proposat el tercer grau per a
Millet pel seu estat de salut

Fèlix Millet i Jordi Montull, asseguts al banc dels acusats durant el judici pel cas del Palau de la Música ■ ACN / ARXIU

La sequera i la falta de re-
serves als embassaments
obligarà la companyia En-
desa a aturar la producció
d’electricitat a la central
hidroelèctrica de Mequi-
nensa (Baix Cinca), una
de les més grans de la pe-
nínsula. L’aturada es farà
a mitjan novembre, ja que
l’embassament es troba
actualment per sota del
23% de la seva capacitat, el
segon pitjor registre de la

història d’aquest pantà,
inaugurat l’any 1966. Se-
gons ha explicat el cap del
centre de producció de la
companyia a la península,
Ángel Garcia, en una en-
trevista a l’ACN, si conti-
nua sense ploure també
podrien considerar aturar
les centrals de Talarn i Ga-
vet de la Conca, al Pallars
Jussà, i les de Pont de
Montanyana i Escales, a la
Ribagorça.

I és que la sequera
d’aquest any ha provocat
una caiguda en picat de la
producció hidroelèctrica a
les centrals d’Endesa. Fins
al punt que s’ha generat
un 32% menys d’energia
que en la mitjana dels dar-
rers deu anys i caldria re-

muntar-se al 1989 per tro-
bar una producció tant
baixa.

I si es compara amb
l’any passat, el descens ha
estat de prop del 15% a la
demarcació de Lleida i del
13,2% a totes les centrals
que gestiona Endesa a Ca-
talunya, una seixantena,
la gran majoria a les co-
marques de Ponent i a l’Alt
Pirineu i Aran.

Les centrals de les con-
ques internes de Catalu-
nya que gestiona Endesa
han patit una caiguda de la
producció del 51,8% res-
pecte de la mitjana. A la
demarcació de Lleida, les
que més han baixat pro-
ducció han estat les de la
conca del Segre, amb un

53,5% menys respecte
dels darrers deu anys, i un
41,9% menys que l’any
2021.

En espera de decidir
què es fa amb les centrals
del Pallars i la Ribagorça,
en funció de les pluges que
hi hagi aquest mes de no-

vembre, el que sí que està
decidit és aturar la pro-
ducció de l’embassament
de la Conca de l’Ebre per
entendre que la seva situa-
ció és crítica. Endesa tre-
balla de forma coordinada
amb els diferents regula-
dors – la Confederació Hi-

drogràfica de l’Ebre
(CHE) i l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) –, com
també amb les adminis-
tracions locals, per poder
donar resposta a les neces-
sitats puntuals relaciona-
des amb la reserva d’aigua
al territori. ■

a La companyia
adverteix que potser
haurà d’aturar més
centrals si no plou
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Endesa atura una central
de llum per falta d’aigua

La presa del pantà de Mequinensa, amb la central d’Endesa ■ ACN
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Anomenar algú pel nom és
reconèixer-li la identitat,
però la política sovint no
ho fa. “Aquest senyor...”,
va dir ahir la ministra por-
taveu, Isabel Rodríguez,
en dues ocasions quan al-
ludia a Alberto Núñez Fei-
jóo i a Carles Puigdemont.
Si bé el PP manté el torce-
braç i insta Pedro Sánchez
a posar per escrit la renún-
cia a rebaixar la pena del
delicte de sedició al Codi
Penal –l’esglaó de la desju-
dicialització afermat a la
taula de diàleg del 27 de ju-
liol– si vol renovar el poder
judicial, el govern espa-

nyol obvia el xantatge i de-
nuncia que Feijóo viu “en
rebel·lia constitucional”,
però no es tanca a satisfer
ERC –necessita el sí al
pressupost estatal el 24 de
novembre al Congrés– i
promet renovar el poder
judicial sense dir com.

“Ha de venir a Espanya”
La transacció inicial era
pagar el vot a favor dels
pressupostos amb la mo-
neda de rebaixar la sedi-
ció, però en la relació inte-
ressada del PSOE i ERC el
PP hi ha vist una escletxa
per justificar el seu vet a la
renovació del poder judi-
cial després de 1.428 dies
caducat. “Aquest senyor...

Ja no m’atreveixo a ano-
menar Feijóo líder del PP.
Aquests dies de pont segur
que moltes famílies ju-
guen al parxís. Feijóo ha
demostrat que amb ell no
es pot fer ni un parxís”, va
dir la ministra portaveu.
Per Rodríguez, invocar
ara la sedició és “l’enèsima
excusa” del PP, al qual re-
treu donar credibilitat a
Puigdemont quan l’exiliat
aireja una oferta de La
Moncloa. “És una vergo-
nya que utilitzin aquest
senyor com argument
d’autoritat en lloc d’estar
al costat del govern i del
compliment de la Consti-
tució”, va reblar. “Puigde-
mont ha de venir a Espa-

nya a retre comptes a la
justícia”, hi afegia per des-
mentir que el canvi penal
es faci al gust d’exiliats
com ara el 130è president
català o la secretària gene-
ral d’ERC, Marta Rovira.

Mocions a tot Espanya
El PP va registrar ahir al
Congrés la sol·licitud de
compareixença del presi-
dent Sánchez perquè doni
explicacions “sobre els
acords proposats al fugitiu
Carles Puigdemont per
evitar la seva situació judi-
cial”, i també la dels minis-
tres Félix Bolaños (Presi-
dència) i Pilar Llop (Justí-
cia) per esclarir l’abast de
la reforma de la sedició.

Després que el popular Es-
teban González Pons hagi
revelat que Bolaños li deia
“en públic i en privat” que
la reforma de la sedició era
“una no notícia”, el PP re-
gistrarà mocions en ajun-
taments i parlaments au-
tonòmics de tot Espanya
per forçar el PSOE d’arreu
a retratar-se sobre la re-
baixa dels anys de presó.

El ciutadà pot tenir la
temptació de mirar el xoc
com una disputa aliena,
però de la resolució del la-
berint en depèn la sort que
tinguin al Tribunal Consti-
tucional lleis emblemàti-
ques com ara la de l’euta-
nàsia i la de l’avortament.
El TC, presidit per Pedro
González-Trevijano, prac-
tica una treva interna i no
sentencia lleis de pes ara
que hi regna el bloc con-
servador –elegit el 2012
gràcies a la majoria abso-
luta de Mariano Rajoy–
per no donar una imatge
encara més obscena de ser
un tribunal al servei del PP
fins a l’últim segon.

Crítiques d’Asens i Nadal
A Unides Podem, Jaume
Asens era molt crític amb
Puigdemont pel seu criteri
“estrany” de dir no a una
reforma. “Mantenir
aquest delicte és una ame-
naça i tots els demòcrates
hauríem de voler tenir un
Codi Penal més democrà-
tic que estigui a l’altura
dels estàndards europeus.
Si al president Puigde-
mont no li agrada que es
desactivi, és el seu proble-
ma”, deia a la Ser. A Ràdio
4, el conseller Joaquim Na-
dal sostenia que Puigde-
mont “no aporta res de
nou” amb la carta i que no
pot continuar “apel·lant a
una legitimitat presiden-
cial” des de l’exili. “És un
episodi de fa cinc anys”, va
relativitzar Nadal. ■

Sánchez obvia el xantatge
del PP per la sedició i vol
Puigdemont als tribunals

David Portabella
MADRID

a La portaveu parla de Feijóo com “aquest senyor” amb qui “no es pot fer ni un
parxís” a El PP vol que Sánchez comparegui al Congrés per l’oferta a l’exiliat

La ministra portaveu Isabel Rodríguez, ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ■ ZIPI ARAGON / EFE

“Es important perquè si
no recordem d’on venim
no sabrem on anar.” Amb
aquestes paraules, Jordi
Lozano (Jordi Petit), un
dels primers activistes
pels drets LGTBI, va rebre
ahir un dels vint diplomes
de reparació en el primer

dia de record i homenatge
a totes les víctimes del cop
militar franquista, la
Guerra Civil i la dictadura.

Entre els reparats hi ha
el comunista afusellat el
1963 Julián Grimau –Wi-
lly Meyer, torturat pel co-
missari González Pacheco
(Billy El Niño), va rebre el
diploma en nom de la fa-
mília–, l’escriptora Juana

Doña –que va passar 18
anys en presons franquis-
tes de dones per ser comu-
nista i feminista, com re-
cordava el net, Alexis Me-
són–, la també escriptora i
Sinsombrero Luisa Car-
nés –autora de Tea
Rooms, sobre la dona
obrera en un saló de te de
la Puerta del Sol els anys
30– i Ana López Gallego,

una de les Tretze Roses,
noies de les Joventuts So-
cialistes Unificades (JSU)
afusellades el 5 d’agost del
1939 com a represàlia pel
crim del comandant de la
Guàrdia Civil Isaac Gabal-
dón. “Arriba tard, però ha
arribat”, va dir la neboda
Ana López. “Cap democrà-
cia es pot construir sobre
pactes de silenci. Als qui
una vegada van dir que era
aviat per parlar de certes
coses i que avui diuen que
ja és tard per fer-ho, els
vull dir que el moment és
avui”, va dir Pedro Sán-
chez en l’acte a l’Auditori
de Madrid. ■

Diplomes de reparació a
vint víctimes de Franco
David Portabella
MADRID

Víctimes del franquisme en
l’acte de reparació ■ EFE

ijous seguirà l’afer
Dalmases a la comis-
sió de l’Estatut del

Diputat del Parlament. Se-
rà un dels temes estel·lars.
“Pim-pam-pum Dalmases.”
L’afer comença a quedar
lluny, tot i l’acurat informe
actualitzat sobre els fets de
Magda Oranich. Soc con-
trari a les pressions políti-
ques, les escridassades de
polítics a periodistes, com
també a les abraçades pú-
bliques de periodistes amb
polítics. No hi ha norma es-
crita però dins del periodis-
me de saló quan tothom es
posa al seu lloc la barreja
de les dues espècies és
més sana i funciona millor.
Sense voler entrar en de-
talls, els fets són clars: l’en-
trevista que va fer Cristina
Puig al FAQS al mes de ju-
liol a Laura Borràs no va
agradar a Dalmases. Ja no
hi havia res a fer, tot i que
crec que es va preguntar
tot allò d’interès per al pú-
blic davant la situació jurí-
dica de Borràs. Després a
Dalmases se li va “escalfar
la boca”. Tard. Però es va
disculpar i n’ha pagat de
llarg les conseqüències.
L’afer s’hauria d’haver aca-
bat perquè no té cap sentit
seguir fent escarni d’un di-
putat que des del primer
dia de legislatura ha volgut
protegir –probablement en
desmesura– Laura Borràs.
L’afer ha servit per tapar el
daltabaix als Mossos, el fu-
tur dels pressupostos o
que ERC ha perdut totes
les votacions al Parlament
des que Junts va decidir
abandonar el govern. Re-
baixat, però, seguirà l’afer
Dalmases. És la conse-
qüència del malestar pro-
vocat a Junts després de la
sortida del govern. Pel cap
baix 250 persones en càr-
recs han quedat sense fei-
na injustament del matí al
vespre. Ho han acatat sen-
se quedar-se amb les mans
plegades acceptant la der-
rota i Dalmases és el cap
de turc d’una situació de
divisió a Junts que no es
pot tancar en fals i que han
d’abordar com més aviat
millor, abans de les campa-
nyes electorals, Jordi Turull
i Laura Borràs.

D
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Pim-pam-pum
Dalmases

Lluís Falgàs
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Els Mossos d’Esquadra in-
vestiguen un possible ro-
batori de documents his-
tòrics de la caixa forta
d’un dels edificis que for-
men part del complex del
monestir de Poblet (Con-
ca de Barberà), ocorregut
el cap de setmana passat.
De moment, els responsa-
bles del monestir van
avançar ahir que no han
trobat a faltar cap objecte
ni manuscrit de valor, tot i
que estan procedint a una
revisió en profunditat.

Els lladres van forçar

una de les portes d’accés al
monestir de Poblet i, pos-
teriorment, es van dirigir
cap a la sala en la qual es
troben els documents, de
gran valor històric. En
concret, es van dirigir als
documents històrics que
eren a la caixa forta de l’ar-
xiu Montserrat Tarrade-
llas i Macià, situat a l’antic
Palau de l’Abat del mones-
tir, on es guarda un impor-
tant patrimoni, com pa-
pers de l’època del presi-
dent català Tarradellas.

De moment, es desco-
neix si hi ha documents
robats i quins serien, ja
que els responsables de

l’arxiu es van adonar del
robatori ahir al matí quan
van obrir les portes, per la
qual cosa ha de fer-se prè-
viament una catalogació
de tots els papers per de-
terminar quins podrien
faltar.

Van ser els mateixos
treballadors de l’arxiu els
qui a primera hora d’ahir
al matí es van adonar de la
incursió al monestir i a la
zona en la qual es guarden
els documents, per la qual
cosa s’ha procedit a realit-
zar aquest inventari.

L’abat Octavi Vilà va ex-
plicar ahir que en el tercer
pis de l’edifici, que és on es

troba tota la documenta-
ció, els lladres havien tret
una porta per posar-la da-
vant de les alarmes i neu-
tralitzar-les i havien forçat
un armari tancat amb
clau, el contingut del qual
es trobava en part a terra,
relatava l’abat. En aquest
armari en qüestió hi havia
documentació i objectes

personals del president de
la Generalitat Josep Tar-
radellas, com el seu passa-
port, que era a terra. Tam-
bé hi havia un llibre ma-
nuscrit de Josep Maria de
Segarra i la carpeta que
l’expresident basc Íñigo
Urkullu va cedir amb ma-
terial del seu paper durant
el procés.

En tot cas tota la docu-
mentació està digitalitza-
da, de manera que no es
tractaria d’un pèrdua ar-
xivística, sinó sentimen-
tal. “Semblava una gam-
berrada, però ens ha sor-
près força que hagin anat
a un lloc tan concret”, hi va
afegir. A l’edifici no hi ha
càmeres de seguretat. ■

Investiguen un
robatori a l’arxiu
històric de Poblet

Redacció
BARCELONA

a S’ha forçat la caixa forta de Tarradellas, però no es troba
a faltar cap documenta Tots els papers estan digitalitzats

Entrada a l’arxiu històric de les dependències del monestir de Poblet, a mà dreta de la
imatge de la foto ■ ACN
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iumenge passat es va cele-
brar l’Aplec del Puig al País
Valencià, jornada de reivin-
dicació per al valencianis-

me, que es congrega al Puig de San-
ta Maria, un poble des del qual el rei
Jaume I va conquerir el 1238 la ca-
pital per crear el nou regne. Preci-
sament, fa prop de vuit anys que la
formació valencianista Compromís
està ocupant la vicepresidència de
la Generalitat, juntament amb el
PSPV-PSOE i Podem. Deixant en-
rere dècades d’anticatalanisme en-
capçalades principalment per la
dreta del PP, el moviment de defen-
sa de la llengua, la identitat i l’auto-
govern dels valencians es vol conso-
lidar en les institucions i socialment
arreu del territori. Quin rumb em-
prendrà el valencianisme polític?

L’any passat, els partits que for-
men la coalició Compromís van ce-
lebrar congressos que accentuen la
confluència en l’espai i confirmen
l’aposta estratègica que va treure el
valencianisme de la marginalitat
per situar-lo com a moviment capaç
de governar. Amb la reflexió sobre
el full de ruta feta, i a menys de mig
any de les eleccions a les Corts Va-
lencianes, la secretària general de
Més Compromís, Àgueda Micó, afir-
ma que un dels èxits ha estat “saber
llegir com fer valencianisme en el
país, que és difícil”. El seu partit és
la refundació del Bloc Nacionalista
Valencià, integrant de Compromís.

“Hem intentat que la gent enten-
gués que el valencianisme va més
enllà de la defensa de la llengua i la
cultura i que també vol millorar la
vida de la gent”, hi afegeix. Els ob-
jectius no han canviat: “La cons-
trucció nacional i popular del País
Valencià, amb una mirada d’esquer-
res, republicana, feminista i ecolo-
gista, l’aprofundiment en l’autogo-
vern i la democratització de l’econo-
mia.” Reivindiquen un finançament
just i la vertebració territorial amb
infraestructures, on tenen un pro-
blema “gravíssim” amb Rodalies i
demanen el traspàs competencial.

El politòleg Francesc Miralles
sosté que l’estratègia de Compro-
mís és “participar del govern d’es-
querres, teixir un espai ampli del
valencianisme transversal, priorit-
zar un cert pragmatisme en les for-
mes i avançar en les polítiques i que
siguin vistos com a bons gestors”.
Explica que han consolidat un 15%
d’intenció de vot en les enquestes i

D

que el motiu és el perfil de votant,
que combina “els valencianistes
clàssics i els pragmàtics que, tot i
sentir-se espanyols i ser castellano-
parlants, a l’hora de votar priorit-
zen les inversions aquí”. La dirigent
de Compromís matisa que, més que
un gir pragmàtic, el que ofereixen
és “un projecte polític complet, com
volen els moviments nacionalistes
de tot arreu”.

Avenços en la identitat
Micó argumenta que “hi ha un
abans i un després” de la participa-
ció en el govern valencià de Com-
promís: “Que representants polítics
o el mateix president parlin en va-
lencià amb naturalitat no passava
des de feia 25 anys: hem fet irrever-
sible que la nostra llengua i cultura
formin part del govern”, diu. Repas-
sa fites com ara la creació d’À Punt,
la televisió i ràdio públiques en cata-
là, la creació d’oficines de drets lin-

güístics per garantir la llengua en
els serveis de l’administració i tam-
bé s’ha garantit en l’ensenyament,
incloses les zones castellanopar-
lants i la formació professional,
amb el pla de plurilingüisme impul-
sat per l’exconseller d’Educació Vi-
cent Marzà. Reconeix que el conflic-
te lingüístic s’ha rebaixat i que s’es-
tà normalitzant parlar en català,
però diu que “s’impulsen polítiques
transformadores gràcies a Compro-
mís; si no, no s’hauria aprovat la
competència lingüística en l’admi-
nistració”.

La presidenta d’Acció Cultural
del País Valencià, Anna Oliver, es
mostra satisfeta amb la “sensibili-
tat” del govern valencià, que ha per-
mès els avenços lingüístics i cultu-
rals. Però encara queda molt per
fer: “S’ha de permetre la reciproci-
tat entre les televisions públiques
catalanoparlants, la Generalitat Va-
lenciana ha de pertànyer oficial-

ment a l’Institut Ramon Llull i cal-
drien més accions de prestigi per a
la llengua”, rebla. L’entitat que Oli-
ver presideix acaba de complir 50
anys i destaca que un dels princi-
pals reptes actuals és treballar amb
els joves i en els entorns del lleure i
entreteniment per fer prosperar la
llengua, donar a conèixer la història
i cultura i continuar treballant amb
Òmnium i Obra Cultural Balear en
els reptes compartits, com a Països
Catalans. Fruit de la col·laboració,
els tres territoris han declarat
l’Any Joan Fuster i les administra-
cions han organitzat desenes d’ac-
tes a favor de l’ideòleg dels Països
Catalans. Un terme no gaire habi-
tual al País Valencià, però, per Oli-
ver, “si no l’anomenem així però ac-
tuem com a tal i hi ha resultats, ja
ens va bé”.

Cruïlla electoral
Per a Compromís, és clau que el go-
vern valencià continuï. “Si no el
mantenim, pot venir una època de
retrocés de drets”, assegura Micó.

Per això, s’aferren a la popularitat
del seu diputat al Congrés espanyol
Joan Baldoví, que es presentarà a
les primàries per encapçalar la llista
de la coalició en les eleccions valen-
cianes. “És una persona de poble,
humil, que pot connectar amb la
majoria de valencians”, diu. El poli-
tòleg Francesc Miralles indica que
“és un candidat d’emergència”, des-
prés que Mónica Oltra plegués per
la persecució judicial, però aspira a
obtenir un “resultat digne”: entre
altres coses, té un “coneixement so-
cial del 80%”, a diferència del candi-
dat del PP, que és “poc conegut”.

Tot i això, la continuïtat de l’exe-
cutiu s’aguanta per un fil. En les úl-
times eleccions del 2019, la dreta
va perdre 80.000 vots en les auto-
nòmiques respecte a les estatals,
tot i celebrar-se el mateix dia, i això
va donar la victòria al bloc d’esquer-
res. Segons Miralles, fa palès que Xi-
mo Puig, amb un “perfil molt insti-
tucional”, “no espanta” una part
dels votants conservadors. Sobre
“l’accent valencianista” de Puig, el
politòleg ho addueix a una aposta
més personal, que no coincideix
tant amb el tarannà del partit. ■

El rumb valencianista

Refer-se
després de la
derrota
El valencianisme
va perdre la batalla
del relat en la Tran-
sició, després
d’unes virulentes
campanyes del bla-
verisme anticatalà,
que va originar el
debat sobre la
identitat del País
Valencià per opo-
sar-se al catalanis-
me suposadament
“expansionista”.
Els símbols els va
imposar l’espanyo-
lisme, però el va-
lencianisme torna
a governar l’antic
regne des de fa
prop de vuit anys.

GOVERN · Dues legislatures després d’entrar a l’executiu valencià, el moviment nacionalista es vol consolidar a les
institucions amb una estratègia que combina la identitat i la política útil AVENÇOS · El País Valencià ha avançat en les
polítiques lingüístiques, en la normalització del moviment i en la col·laboració amb les administracions dels Països Catalans

Roger Palós
BARCELONA

La secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó, en l’Aplec del Puig de diumenge ■ CEDIDA
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“No passava des de fa
25 anys que representants
polítics parlin valencià
amb naturalitat”
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