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a patronal Foment
del Treball ha de-

nunciat l’Assemblea
Nacional Catalana per
“competència deslle-
ial” pel sol fet d’haver

posat en marxa una pàgina web que
permet a l’usuari cercar empreses
amb l’objectiu d’esperonar “una reali-
tat econòmica desvinculada dels po-
ders polítics i dels oligopolis”. És irònic
que justament el passat mes de març
Foment del Treball anunciés la creació
d’un think tank anomenat Institut
d’Estudis Estratègics. Dic irònic per-
què en la nota de premsa de la seva
creació s’hi explicava que entre els
seus objectius hi ha “la difusió del
pensament econòmic liberal”. Sol pas-
sar sovint que els apòstols contempo-
ranis del liberalisme no són altra cosa
que portaveus dels interessos de les
grans fortunes i dels entramats d’ami-
guisme. Liberalisme per abaixar im-
postos als rics, per evitar la interven-
ció dels interessos col·lectius en l’eco-
nomia, perquè res no limiti la seva vo-
racitat. Liberalisme que s’esfuma

quan es tracta de respectar la capaci-
tat de decisió del ciutadà o d’apropar-
se al BOE i a la llotja del Bernabéu:
aleshores el que cal és força interven-
ció estatal, urgentment i sense cap
mena de fre. Sorprèn –irònicament
parlant, és clar– que les patronals plo-
rin tant per una qüestió que, simple-
ment, es basa en la lliure elecció del
consumidor en funció dels criteris que
considera més escaients, així com en
la iniciativa d’una entitat privada sos-
tinguda pels seus associats. Si Green-
peace fa un directori d’empreses eco-
lògicament sostenibles o PETA elabo-
ra un llistat de marques de roba que
no utilitzen pell en les seves confec-
cions, o qualsevol ONG fa una llista de
companyies que fan aportacions al
desenvolupament del Tercer Món, se-
gur que tots ho trobarem d’allò més
normal i comprensible. Cadascú té
dret a gastar-se els diners allà on li
sembli convenient i cada empresa ha
de poder comprometre’s socialment
amb allò que li surti de l’entrecuix, no-
més faltaria.

L

Keep calm
Andreu Pujol

Liberals quan
interessa

Liberalisme per abaixar
impostos als rics, per evitar
la intervenció dels interessos
col·lectius en l’economia,
perquè res no limiti la seva
voracitat inga parlar de Franco, ara amb

motiu del trasllat de les seves
despulles del Valle de los Caídos

a un altre mausoleu. Hi ha gaire dife-
rència, entre una cosa i l’altra mentre
l’embalum del Valle no sigui destinat a
altres usos? S’evitaran les exaltacions
al Caudillo a càrrec dels seus incondi-
cionals en l’altre cementiri? Diuen
–diem–: a Alemanya i a Itàlia no hi ha
monuments a Hitler i a Mussolini. Una
rellevant diferència ho justifica: Hitler
i Mussolini, al contrari de Franco, van
perdre la guerra. Si l’haguessin gua-
nyada i haguessin governat fins a la fi
natural dels seus dies, si haguessin
mort “al llit” com va fer el nostre parti-
cular dictador, els alemanys i els ita-
lians encara tindrien monuments pen-
dents per enderrocar. I els francesos i
els polonesos i els russos i els brità-
nics, si és que tots plegats haguessin
optat per abraçar la democràcia. Dic
“monuments” de forma restrictiva.
Qui diu “monuments” diu “mentali-
tat”. En quaranta anys Franco va con-
feccionar molts franquistes. A la vista
els tenim, fins i tot amb la indumentà-
ria de demòcrates i d’esquerres. Hitler

V

pretenia la creació d’un règim que ha-
via de durar mil anys, o una xifra apro-
ximada. No van ser tants però no van
quedar limitats als que va governar.
La ideologia tòxica va fer forat. Sovint
rebrota. A Europa i en altres llocs sal-
ta ara a la vista. L’Imperi Romà també
havia de tenir una durada indefinida.
La va tenir. La té. Encara vivim de la
seva renda: l’idioma, el dret, l’estatuà-
ria... Són elements positius? Ja hi po-
dem comptar. Positius o negatius, els
efectes polítics i ideològics tenen llar-
ga durada. Ni que a Espanya s’hagués
optat per la ruptura en comptes de la
transició pactada que ara és l’ase de

tots els cops i l’origen dels nostres
mals: els monuments –recordin que
dic monuments per abreujar– haurien
subsistit i encara ens farien la guitza
visual i mental. A Rússia van tirar
avall moltes figuracions de Stalin. Va
fer bonic. Va ser a les ciutats grans. A
les petites, subsisteixen. Putin no hi
posa inconvenients. A la plaça Roja de
Pequín, Mao observa els transeünts
des del retrat amb marc gegantí. A
Xangai, davant l’estesa d’edificis verti-
ginosos, una escultura de Mao feta de
bronze indica amb el gest el camí au-
toritari que els governants segueixen.

Diuen –diem–: la història l’escriuen
els vencedors. La idea és vàlida per als
temps de Juli Cèsar, quan els vençuts
eren bàrbars que no sabien de lletra.
És al contrari, i això ens hauria de
tranquil·litzar. Mentre els vencedors
aixequen monuments per humiliar els
vençuts, aquests escriuen la història.
La historiografia de Catalunya, país
que gairebé sempre ha perdut, és molt
copiosa. Ja està tot dit. Que cridin, que
traslladin els seus morts d’un monu-
ment a l’altre, mentre nosaltres apli-
quem la iconoclàstia.

“Ni que
haguéssim optat per
la ruptura: Franco
subsistiria

Vuits i nous

Monuments perennes
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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L’operació Judes, de la Guàr-
dia Civil i l’Audiencia Nacio-

nal contra membres dels CDR, que
s’ha saldat, momentàniament, amb
la presó incondicional de set dels
nou detinguts dilluns a la matinada,
ha condicionat el debat de política
general d’ahir i d’abans-d’ahir al
Parlament, fins al punt d’acabar
amb una picabaralla impròpia de la
cambra. A la situació absolutament
anormal que presideix la vida políti-
ca catalana –i també l’espanyola–
amb presos polítics pendents de la
sentència del Suprem, amb exiliats,
amb polítics inhabilitats i ciutadans
independentistes perseguits per la
justícia, s’hi ha afegit la despropor-
cionada operació policial de dilluns
i la decisió del jutge de l’Audiencia
Nacional grollerament utilitzades
per intentar criminalitzar tot el mo-
viment independentista. La porta-
veu de Ciutadans, Lorena Roldán,
que s’ha estrenat en el càrrec en
substitució d’Inés Arrimadas, ha
deixat ben clar que el partit taronja
aprofundirà en l’estratègia de la
provocació, sense límits, com va
demostrar ella mateixa exhibint
una fotografia de l’atemptat de la
caserna de la Guàrdia Civil de Vic el
1991 per posar en un mateix sac
ETA, els CDR i el president de la Ge-
neralitat o, després del ple, el presi-
dent del seu grup parlamentari,
Carlos Carrizosa, que va acusar els
grups independentistes d’aplaudir
terroristes.

L’impacte que una decisió ju-
dicial, l’empresonament dels set
independentistes, va causar en el
Parlament no pot deixar en segon
pla altres aspectes del debat, com
ara l’acostament del govern als co-
muns per als pressupostos, la peti-
ció de retirada de la Guàrdia Civil o
l’aposta per l’amnistia. Però mostra
quin clima s’albira, pendents de la
sentència del judici de l’1-O i ja en
plena campanya del 10-N.

Presó i debat
de política
general

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’estrena de Lorena Roldán com a portaveu de
Ciutadans al Parlament, en substitució d’Inés Ar-
rimadas, ha constatat que l’estratègia del partit
taronja és persistir a atiar les més baixes pas-
sions. Carlos Carrizosa ho va confirmar al final del
ple d’ahir i just després d’acabar.

PRESIDENT DE BARCELONA FUTUR I DE LA UFEC

Pitjor que Arrimadas

L’actiu i innovador president de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya (UFEC) lidera i pre-
sideix la iniciativa civil Barcelona Futur, que es
presenta avui amb la voluntat de ser un think tank
ampli i obert que generi idees i solucions per als
problemes que inquieten la ciutadania.

-+=

-+=

Interpretacions creïbles
Laura Jou

Pensant el futur
Gerard Esteva

-+=

Lorena Roldán

Actriu i directora del film La vida sense la Sara
Amat, la seva primera experiència com a coach de
nens actors va ser a El orfanato, després d’haver
portat com a professora particular Carlos Cuevas
a Ventdelplà. Prepara nens i nenes actors perquè
siguin creïbles.

ACTRIU I ‘COACH’ D’ACTORS INFANTILS

PORTAVEU DE CIUTADANS AL PARLAMENT

De reüll
Marta Monedero

Un abisme
d’emocions

l pas del negre al blanc ens aboca al caire de
l’abisme i ens endinsa en un mar d’emocions. Hi ha

qui té més destresa a saltar i qui n’aprèn a còpia de
repeticions. El trànsit és un procés a la hipnòtica Falaise
(penya-segat) dels Baró d’Evel, companyia fundada per
Blaï Mateu i Camille Decouyrte, que s’instal·la al Teatre
Lliure després d’haver passat pel festival Grec. A ells s’hi
sumen sis acròbates, un cavall blanc i una dotzena de
coloms en una suggeridora reflexió sobre la sensació
del buit que parteix del llenguatge del circ però flueix per

totes les arts escèniques. Teatre,
dansa, clown, poesia i música. A
Falaise hi és tot. I completa el díptic
iniciat per la companyia amb Là
(Grec 2018 i Lliure de Gràcia), que
explora la idea de les oposicions.
L’escenografia negra, obra de Lluc
Castells, representa una plaça entre
un castell en ruïnes o una fàbrica en

desús (depèn de com es miri) que arriba als 7 metres
d’altura i embolcalla el xoc entre realitats. Entre dues
civilitzacions que es barregen i topen perquè no tothom
accepta que és l’hora de canviar. Una cerimònia de
sensacions. D’anades i caigudes en un laberint de
moviments intensos i gairebé màgics.

Amb l’ajuda en la direcció de María Muñoz i Pep
Ramis de Mal Pelo, els Baró d’Evel han forjat una
concepció dramatúrgica que recorda propostes com les
dels Peeping Tom i que apunten cap a on va la recerca
de nous públics des de l’escena teatral.

E

‘Falaise’ es
llença des
d’un
penya-segat
a un mar de
sensacions

http://epa.cat/c/aw9bqh
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n aquest punt mort en què ens
trobem (el que pateix el país i el
de l’espera de la sentència de

l’1-O), hi ha un fet rellevant –de fet
n’hi ha més d’un, però vaja– que em
preocupa. I és aquesta desproporció
que al meu parer (i al de molts de vos-
tès) l’aparell judicial ha aplicat als set
joves independentistes detinguts
aquesta setmana. Com que ho vaig
viure, em va venir al cap l’operació
Garzón del 92, l’operació Dixan i, és
clar, els joves d’Altsasu. En el fons, la
desproporció de tot plegat. Què bus-
quen, fent això? Assimilar indepen-
dentisme amb terrorisme? Intentar
introduir en l’imaginari de tots plegats
l’associació entre violència i indepen-
dentisme? Em costa no considerar-los
presos polítics. Perquè tots vàrem veu-
re com col·locaven els termes tumul-
to, mirada de odio i masa en el judici
de l’1-O, i perquè aquests darrers dies
no hem parat de veure associacions

E “Què hi feia
Lorena Roldán
al Parlament
ensenyant una
foto de l’atemptat
d’ETA a Vic?

d’idees que francament em provoquen
vergonya aliena. Què hi feia, aquesta
setmana, la nova líder de Ciutadans,
Lorena Roldán, ensenyant en el ple del
Parlament una foto de l’atemptat
d’ETA a Vic i associant-la amb unes
declaracions del president Torra? As-
sociava l’independentisme amb el ter-
rorisme, també? Què insinuava, ahir,
el president de Ciutadans, Carlos Car-
rizosa, dient que alguns càrrecs polí-

tics han de mirar sota el cotxe abans
de pujar-hi? D’acord que estan tots
(tots plegats) en precampanya, en
aquesta precampanya electoral que
Pedro Sánchez ha provocat irrespon-
sablement; però hi ha algunes declara-
cions que són intolerables. Han deci-
dit que en comptes d’apagar el foc hi
posaran benzina, probablement no
només perquè no tenen cap intenció
de resoldre el conflicte, sinó perquè, a
més a més, intueixen que fer aquest
ridícul a ells els dona vots. Ho intuei-
xo, el que busquen. Però em sembla la-
mentable. Que, en comptes d’enviar
mediadors a Catalunya, el govern Sán-
chez hi enviï guàrdies civils ja ho diu
tot. Sincerament, soc dels que no vol-
dria que fos així, però començo a pen-
sar que té raó Lluís Llach en l’entrevis-
ta que El Punt Avui emet demà (no se
la perdin). Els faig això que ara en
diuen un espòiler: “Anirem a pitjor,
encara”, diu.

Què busquen?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 20194 | Punt de Vista |

1
any

El Pacte de Toledo supera les
discrepàncies i les pensions
tornaran a augmentar segons
l’evolució dels preus. Els jubilats
surten novament al carrer.

10
anys

20
anys

El govern espanyol aprova els
pressupostos per a l’any que ve,
marcats per l’augment de l’IVA i
de la tributació de les rendes
del capital.

Maragall demana al primer
secretari del PSC que el partit
ajudi la seva candidatura
mobilitzant l’electorat del
cinturó de Barcelona.

Les pensions i l’IPC Castigar l’estalvi Suport a MaragallTal dia
com
avui fa...

aquí a tres dies, farà dos anys
que vam generar una im-
mensa cadena de confiança:

des de la llunyania del plàstic xinès,
els milers d’urnes encarregades per la
societat civil van sortir de la Materni-
tat d’Elna i es van estendre per tot el
país vehiculades per milers de braços
anònims i invisibles.

EL COMITÈ DE SOLIDARITAT Catalana de
la Catalunya del Nord enguany ha po-
sat en marxa un projecte que aquests
dies es pot veure a les Terres de l’Ebre,
amb l’objectiu de fer memòria, denún-
cia i homenatge als fets de l’1 d’octu-
bre, quan el poble català es va unir de
manera inequívoca per poder expres-
sar el seu desig de llibertat. I ho fa a
través de l’exposició 55 Urnes per la
Llibertat, en què es mostra el treball
d’una cinquantena d’artistes de Cata-
lunya, de diferents tendències, dife-
rents generacions, tots ells amb una
creació que permet expressar el seu
compromís amb una societat que afir-
ma pacíficament des de fa anys la seva
voluntat de viure dignament com a

D’ país. L’art fa visible el crit i el compro-
mís. El crit expressat per mans creati-
ves que volen reflectir el pensament,
el desig de tot un poble. El compromís
manifestat sobrerament per tota una
cadena humana que defensa com un
dret inalienable el dret de vot, la lliber-
tat d’expressió i sobretot el dret de
tots els pobles del món a autodetermi-
nar-se.

PERÒ NO TAN SOLS D’ART VIU L’HOME. Una
majoria de catalans viu també de la ne-
cessitat d’unir-se a un projecte comú,
clarament manifestat des de la sen-
tència del Constitucional del 2010, i
que ha repetit i repetit la proclama de
la unitat sense la rèmora del partidis-
me. Si realment volem la independèn-
cia del nostre país, hem d’anar més en-
llà dels òrgans encotilladors dels par-
tits, hem de ser convincents, i això
passa per una cadena d’estratègies i
de confiances. ¿N’hi ha prou amb un
sol dia de vaga? Segurament que no,
perquè només seran petites pessigo-
lles a les arques de l’Estat. ¿I què us
sembla una setmana? Tenim presos

polítics i exiliats que s’han compro-
mès fidelment amb el poble i s’han sa-
crificat amb cos i ànima, i ara és el po-
ble que ha de respondre amb un petit
sacrifici. No els podem decebre.

UNA ALTRA ESTRATÈGIA és adherir-se a
la campanya de l’ANC Eines de País,
un conjunt d’iniciatives que tenen
com a objectiu principal apoderar la
societat catalana, mitjançant la pre-
sa de decisions de consum quotidià;
és a dir, cercar una realitat econòmi-
ca desvinculada de l’Íbex 35 i dels po-
ders polítics de l’Estat espanyol i afa-
vorir així un teixit productiu català
pròsper per si mateix. Tenim dues op-
cions: o seguim pagant a l’Estat sense
que el nostre esforç i la nostra creati-
vitat es vegin compensades en no res,
o paguem al nostre propi Estat per tal
de tenir una línia directa, efectiva i
engrescadora directament propor-
cional a la nostra productivitat. Ara
que som menys ingenus, toca activar
plans B, plans que van néixer a les ur-
nes i que ara s’han d’activar amb ei-
nes i urnes de país.

Joan Abril Español. Filòleg

Urnes de país
Tribuna

n el marc del Festival de Sant Se-
bastià, s’han presentat Rainer

Werner Fassbinder: Amor y rabia, un
llibre col·lectiu coordinat per Quim
Casas, i un assaig sobre la modernitat
del mateix cineasta escrit en castellà
per Carlos Losilla i traduït a l’euskara.
Els dos volums, publicats dins de la
col·lecció Nosferatu, han sigut editats
per Donostia Kultura i la Filmoteca
Basca amb motiu d’un cicle sobre el
director alemany que començarà la
setmana vinent i que, amb una o dues
projeccions setmanals, continuarà
fins al juny del pròxim any. Hi haurà
58 sessions, en les quals es projecta-
ran totes les pel·lícules de Fassbinder i
també d’altres en què va col·laborar o
que hi estan relacionades.

Un cicle que, sincerament, em fa
venir ganes de quedar-me a Sant Se-
bastià més enllà del seu festival per-
què, pensant en les seves pel·lícules,
Fassbinder sembla més viu (i això que
va morir rebentat el 1982 quan només
tenia 37 anys) que molts dels direc-
tors que ho estan. Em ve al cap, per
exemple, Tots ens diem Alí, en què la
relació entre una vídua amb un magri-
bí molt més jove es converteix en una
exploració dels prejudicis socials i ra-
cials que sembla feta en el pur pre-
sent. O Viatge a la felicitat de la mama
Küsters, film de 1975 que parteix del
fet que un obrer d’una planta química,
en ser acomiadat, mata el fill del seu
cap i després se suïcida: el tracta-
ment sensacionalista del cas anuncia
els procediments dels mitjans de co-
municació actuals. D’altra banda, si es
compara, posem per cas, Un any amb
les tretze llunes (protagonitzada per
un home que esdevé transsexual per
amor a un jueu enriquit havent orga-
nitzat les seves empreses tenint com
a model els camps de concentració,
cosa que dona idea de l’atreviment de
Fassbinder) amb el cinema d’Almodó-
var, aquest és un fart de riure mentre
es clarifica què és un cineasta modern
i un de postmodern; o què és fer pel·lí-
cules jugant-s’hi la vida i, diferent-
ment, jugant amb la vida i el cinema.
Respecte a això últim, no hi ha res
com el capítol de Fassbinder en el film
col·lectiu Alemanya a la tardor, realit-
zat l’any 1978 mentre el país estava en
tensió arran de la violència de la ban-
da Baader-Meinhof i el terrorisme
d’estat que la combatia. Hi apareix
discutint amb la seva mare, que diu
que caldria un “dictador bo” que resti-
tuís l’ordre. I és així com Fassbinder
posa en evidència com la generació
dels seus pares va consentir el nazis-
me perquè els va vendre la idea de
l’ordre.

E

Full de ruta
Imma Merino

Fassbinder

Magnitud de les
manifestacions del
dia de Catalunya
b Aquest passat 11 de Setem-
bre es va celebrar als carrers
de Barcelona la tradicional ma-
nifestació en defensa dels drets
nacionals de Catalunya, la re-
ivindicació del dret d’autode-
terminació i la reclamació de
l’alliberament dels presos polí-
tics catalans.

Des del 2012 aquestes ma-
nifestacions han estat multitu-
dinàries, sense que s’hagi vol-
gut acceptar la magnitud
d’aquesta expressió popular
per part dels contraris als le-
mes defensats pels manifes-
tants. Però és clar, al final, tot-
hom s’ha de rendir a l’evidèn-
cia.

Al llarg dels anys s’havia ne-
gat sistemàticament la xifra de
més d’un milió de manifes-
tants, i s’imputava a distor-
sions interessades per part
dels manifestants. Es donaven
circumstàncies tan curioses

com que el diari ABC va dir que
la Diada de 2018 havia tingut
quatre-cents mil manifestants
menys que la de l’any 2017.
Com que, en el seu dia, aquest
diari havia xifrat la manifestació
del 2017 en tres-centes mil per-
sones, resultava que a la Diada
de 2018 hi havien assistit me-
nys 100.000 persones. La pri-
mera vegada que es comptabi-
litzava una manifestació en ne-
gatiu.

Aquest any, després de 24
mesos de repressió, disputes
internes entre partits i lemes
no gaire clars, la Guàrdia Urba-
na de Barcelona va calcular en
sis-cents mil el nombre de par-
ticipants. I els contraris al pro-
cés secessionista consideren
aquesta xifra, que donen per
bona, un fracàs!

Això vol dir, en primer lloc,
que la xifra de més d’un milió
de persones a les altres Diades
era correcta i, el que és més
important, que es considera
que l’expressió pública de sis-
centes mil persones pot ser

ignorada. En qualsevol país de-
mocràtic, les organitzacions
que convoquen manifesta-
cions de més de, posem-hi,
cent mil persones, són crida-
des pels seus governs per co-
nèixer les seves reivindicacions
de primera mà. A Espanya, els
dirigents de les organitzacions
que van portar més d’un milió
de persones al carrer, any rere
any, estan empresonats.
MANUEL PÉREZ NESPEREIRA
Barcelona

Festes de la Mercè

b Però, entenguem-nos. A qui-
na Mercè ens referim? Perquè
n’hi ha moltes, de Mercès i
Mercenetes. El més probable
podria ser que ens referíssim a
la Mercè Rodoreda, perquè
s’ho mereix, ella i la seva obra, i
que se li dediquessin totes les
actuacions anunciades al pro-
grama de la festa major de Bar-
celona.

Però jo en conec altres, de
Mercès, que sense ser tan cèle-

bres estaria bé de recordar-les:
per exemple, la Mercè Camp-
many, que va ser directora de
l’Escola Tècnica Eulàlia; la Mer-
cè Mandoli, filla d’un advocat
barceloní de molta anomena-
da, advocada ella també... una
Mercè, d’ofici portera del carrer
Elisa 23 (barri del Putget de
Barcelona), que feia la seva hu-
mil feina de manera entranya-
ble (encara que hi ha altres ad-
jectius que em plauen més, se-
gueixo la moda), etc.

On vull anar a parar? Que les
festes de la Mercè caldria ano-
menar-les per exemple “festes
de la Marededeu –tot junt vol
dir només la imatge i a evocar
una imatge molt bella (aneu-la
a veure!) cristians, agnòstics,
ateus hi estaríem d’acord– de
la Mercè”, o si voleu, festes de
Nostra Dona de la Mercè o sen-
zillament la festa major de Bar-
celona. Perquè encara que la
dita és que “el nom no fa la co-
sa”, una mica mica sí que la fa.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

l pressupost per
la cultura és

fràgil; però gestors i
públic mantenen la
dignitat. Fragilitat i
dignitat, resistència

i conquesta, són termes emprats
per Xavier Albertí, director artístic
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), en la presentació de la tem-
porada 2019/2020. L’obrirà La
Rambla de les Floristes, de Josep
Maria de Sagarra, el 10 d’octubre
vinent. Poc després pujaran a l’es-
cenari La mort i la primavera, de
Mercè Rodoreda. Propostes de dig-
nitat i resistència, condensades en
el propòsit d’adaptar a sensibili-
tats del present valors sovint
menystinguts, i fer-ho amb una mi-
rada justa a aportacions d’homes i
dones. Els criteris que inspiren la
programació d’aquest curs al Na-
cional són coherents amb els des-
plegats amb èxit en temporades
anteriors. Les dades de la 2018/19
són reveladores: 127.000 especta-
dors van assistir a les sales del
TNC; un 14% més que el curs ante-
rior. Tot i les fragilitats dels estats
d’ànim col·lectius, el públic contri-
bueix a la dignitat moral d’un pres-
supost cultural esllanguit acollint
produccions agosarades de clàs-
sics que no era fàcil recuperar: el
Brecht de La bona persona de Se-
zuan; el Txékhov d’El jardín de los
cerezos; el Calderón de la Barca
d’El gran mercado del mundo. Els
encerts del Nacional no són pas el
resultat d’un eclecticisme contem-
poritzador. Ben al contrari: són el
fruit d’una voluntat professional
innovadora, audaç, tenaç, coratjo-
sa. Uns capteniments que el món
cultural hauria d’encomanar al
món de la política.

E

De set en set
Josep Maria Casasús

Bon Nacional

Donald Sutherland, ACTOR

“L’actitud de l’ONU enfront del canvi climàtic es una
merda”

La frase del dia

“La racionalitat
pròpia de
l’intel·lectual
vertebrava en
Ernest Lluch la seva
acció política i era,
per això mateix,
realista

oan Esculies titula el seu darrer lli-
bre Ernest Lluch. Biografia d’un
intel·lectual agitador. És un tre-

ball ben fet, rigorós, documentat i ex-
tens, centrat en la trajectòria profes-
sional i pública del personatge i concís
en la resta. Ubica la peripècia vital de
Lluch en quatre “geografies” –Barcelo-
na, València, Madrid i el Nord–, que
són els quatre escenaris en què Lluch
es va formar, va cristal·litzar, va pro-
jectar, va investigar, va escriure, va fer
i va donar testimoni fins al final. Hi ha
una darrera i breu “geografia” –les il·lu-
sions perdudes– que és prou explícita.
Tenia 63 anys quan el van assassinar.

VAIG TRACTAR LLUCH els últims anys de
la seva vida, quan coincidírem com a
col·laboradors a La Vanguardia, on te-
níem un amic comú –Lluís Foix–, qui
va explicar a Escolies una anècdota
compartida d’aquells dies, recollida per
l’autor al seu llibre. El meu record de
Lluch és el d’una persona intel·ligent i
llesta (són coses diferents), coratjosa,
de posicions fermes que no amagava,
amb interessos i curiositats plurals, de
conversa interessant i amb freqüència
divertida; algú, en suma, a qui t’agrada-
va trobar. El darrer cop que el vaig veu-
re va ser dies abans de la seva mort. Jo
tenia la signatura d’una escriptura a les
nou del matí, a la sucursal d’un banc a
la Diagonal. Vaig arribar un quart
abans i, passejant mentre feia temps,
vaig veure Ernest Lluch que s’aturava
davant d’un caixer automàtic. El vaig
saludar, caminàrem una estona men-
tre xerràvem, per última vegada, sobre
la situació general del país i, especial-
ment, d’un tema que ens afectava tots
dos i que ja no ve al cas. He guardat
sempre el seu record amb respecte
creixent i amb afecte sostingut.

AL LLIBRE D’ESCOLIES queda clar que Er-
nest Lluch va dedicar una part subs-
tancial de la seva obra a Catalunya, a la

J seva economia i a la seva història. Pel
que fa a l’economia, aviat va concretar
el seu pensament sobre un tema capi-
tal, en una ponència presentada a Tole-
do –l’any 1965–, en el segon dels col·lo-
quis Catalunya-Castella: “Resulta –va
dir– que de Catalunya en surt el 25% de
la recaptació de l’Estat i que, pagades
totes les despeses que poden ésser con-
siderades de caràcter general (...), del

que queda, en proporció, Catalunya
rep un 45% del que ha pagat. Per tant,
no pot disposar d’uns serveis adequats
per la complicació i la complexitat de la
vida econòmica i social que té.” I, pel
que fa a la història, Lluch seguia Vicens
Vives posant el coneixement històric al
servei del país, amb la convicció que el
coneixement del passat pot ajudar a re-
soldre els problemes del present, sem-
pre per la via de la reforma. Des
d’aquesta perspectiva, aviat va insistir
que Catalunya no es va “provincialit-
zar” durant el segle XVIII, i que sense el
set-cents no s’expliquen ni la Renai-
xença ni la represa cultural posterior.
“Lluch –escriu Escolies– parlava d’una
Catalunya i d’unes Espanyes vençudes
que havien vist el triomf de l’absolutis-
me i de l’unitarisme per mitjà dels De-
crets de Nova Planta, gènesi del nou Es-
tat-nació. I alhora palesava una alter-
nativa catalano-valenciana-aragonesa
per a tot Espanya.” En aquesta línia de
pensament, Lluch defensà després la
tesi dels “drets històrics” i el constitu-
cionalisme útil com a úniques eines po-
lítiques per buscar la pau, mitjançant
el diàleg, al País Basc.

LA RACIONALITAT PRÒPIA de l’intel·lec-
tual vertebrava en Lluch la seva acció
política i era, per això mateix, realista.
“El problema polític del poble català
–afirmava– no és no haver pogut arri-
bar a l’autogovern, sinó que, un cop hi
hem arribat, no l’hem pogut consoli-
dar. Tenint en compte aquesta dimen-
sió històrica, no podem deixar mai de
banda l’equilibri entre l’autoafirmació i
el pacte necessari amb la resta de l’Es-
tat”; i afegia que “aprendre dels nostres
errors és actuar per la via de la raciona-
litat i no per la dels sentiments i, per
tant, més difícil, sobretot quan els sen-
timents es fonamenten en terribles ex-
periències històriques. El millor catala-
nisme és el que assegura una adminis-
tració més neutral i més efectiva”.

Juan-José López Burniol. Notari

Biografia d’un intel·lectual
Tribuna
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Resolució de JxCat,
ERC, la CUP i els
comuns perquè
marxi la Guàrdia
Civil de Catalunya

Experts i líders
d’opinió avaluaran
cap a on hauria de
tendir la capital en
els pròxims anys

Picabaralla
en el debat
de política
general

El futur de la
ciutat de
Barcelona,
a debatNacional

Els pitjors pronòstics de
les defenses s’han com-
plert. El magistrat del jut-
jat central d’instrucció nú-
mero 6 de l’Audiencia Na-
cional, Manuel García Cas-
tellón, va decretar ahir
presó provisional per als
set independentistes cata-
lans vinculats a CDR (co-
mitès de defensa de la Re-
pública) i detinguts dilluns
per la Guàrdia Civil en dife-
rents poblacions. El jutge
sosté que hi ha suficients
indicis criminals contra
ells, assegura que formen
part d’un grup fins ara des-
conegut i anomenat Equip
de Resposta Tàctica
(ERT) i comparteix amb el
fiscal que els investigarà
per tres delictes: pertinen-
ça a organització terroris-
ta, tinença d’explosius
amb fins terroristes i cons-
piració per a la comissió
d’estralls. Així, decreta el
seu ingrés a un penal sense
finança, per evitar –asse-
gura– el risc de fugida en
vista de la gravetat dels
fets, l’ocultació de proves i
la reiteració delictiva. La
resolució, coneguda a la
tarda, va provocar la crida
a mobilitzacions a desenes
de ciutats i pobles, i fortes
picabaralles al Parlament.

El magistrat va entre-
gar als advocats defensors,
d’Alerta Solidària, una re-
solució censurada, ja que
la causa continua sota se-
cret de sumari contra els
nou detinguts: quatre (dos
a la presó i dos en llibertat
provisional) a Sabadell, un
a Mollet, un a Cerdanyola,
un a Santa Perpètua, un a

Sant Pere de Torelló i el no-
vè a Sant Fost de Camp-
sentelles.

En l’escrit, el jutge com-
pra el relat de la Guàrdia
Civil de l’operació Judes,
iniciada f a un any, i afirma
que arran de les investiga-
cions realitzades els detin-
guts “pertanyen al movi-
ment independentista ra-
dical més combatiu”, que
té l’objectiu “d’assolir la
materialització de la Repú-
blica Catalana, a través de
qualssevol via, inclosa la
violenta”. Hi afegeix que
les intervencions telefòni-
ques, els seguiments i al-
tres diligències “aporten
suficients indicis per sos-
tenir que els investigats
pertanyen als CDR, i dins
d’aquests, al sector més ra-
dical, clandestí i compro-
mès, encarnat per l’ERT,
una organització amb es-
tructura jeràrquica”. Tan-
mateix, els CDR s’han
constituït arreu del país i
funcionen de manera as-
sembleària i oberta a tot-
hom.

Cap material ni objectius
En aquest relat criminal,
el jutge manifesta que el
grup tenia un “alt nivell de
professionalització”, tot i
que no detalla cap objectiu
per provocar els suposats
estralls o sabotatges. Tam-
poc cita en la part pública
de la interlocutòria cap
material per elaborar ex-
plosius trobat als investi-
gats. En la resolució, el jut-
ge García Castellón preci-
sa que Txevi Buigas, agent
forestal detingut a Sant
Pere de Torelló i vinculat a
ERC, i Jordi Ros –detingut
a Sabadell i que hauria op-

tat per autoinculpar-se a la
comandància amb una ad-
vocada d’ofici– són “mem-
bres actius” del grup ERT.
Hi afegeix que Buigas s’en-
carregava de “la planifica-
ció, el desenvolupament i
la posada en marxa d’ac-
cions violentes”, mentre
que Ros hauria elaborat
material explosiu. No s’hi
precisa cap acció violenta
executada pels detinguts,
però el magistrat insisteix
que “tal com s’ha acreditat

l’ERT és una organització
amb capacitat suficient
per dur a terme tàctiques i
maniobres amb un alt ni-
vell de professionalitza-
ció”.

En aquest context, el
jutge detalla: “Aquesta
instrucció va ser testimo-
ni el 15 de setembre del
2018 d’una maniobra or-
questrada per l’ERT, que
es va gestar amb la màxi-
ma clandestinitat. En
aquesta estratègia –conti-

nua el jutge– es plantejava
la trobada amb una perso-
na que per la reacció dels
integrants en conèixer la
seva identitat tindria un
component perillós.” Ni
investigadors ni defenses
aclareixen per ara qui és
aquesta persona.

Els defensats per Alerta
Solidària només van res-
pondre a les preguntes
dels seus advocats, els
quals van intentar eviden-
ciar que no són terroris-
tes, a més de demostrar el
seu arrelament familiar i
laboral per evitar la presó.
Aquests elements perso-
nals “no van ser sufi-
cients” per al jutge en pon-
derar-los amb la gravetat
de les accions que se’ls im-
puten. I va reiterar que els
set han dut a terme ac-
cions que emmarca “en
l’estratègia global del mo-

viment independentista
radical més combatiu”.

Els advocats defensors
ahir van mantenir-se en si-
lenci, mentre que el partit
d’extrema dreta Vox va
anunciar que ja ha presen-
tat una querella per ser
acusació popular en la
causa contra els set inde-
pendentistes, com també
vol fer-ho l’Associació de
Víctimes del Terrorisme
(AVT). En un comunicat,
Vox sosté que “es querella
contra els CDR”, dels
quals assegura que s’han
radicalitzat, i cita “accions
violentes”, com ara talls de
vies el 2018 i “agressions a
afiliats” al març a Barcelo-
na, fet pel qual ahir els
Mossos d’Esquadra van
detenir dos militants d’Ar-
ran, que van quedar en lli-
bertat després passar a
disposició judicial. ■

GRUP El jutge sosté que els detinguts
formen part del desconegut Equip de
Resposta Tàctica (ERT), que vol assolir
la República Catalana amb “accions
violentes” DELICTES Els investiga per
terrorisme, tinença d’explosius i estralls

Mayte Piulachs
BARCELONA

Presó per als set independ

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

Les frases

“El 15 de setembre
del 2018 planificaven
reunir-se amb una
persona, amb un
component perillós”
Manuel García Castellón
JUTGE INSTR. 6 AUDIENCIA NACIONAL

“Els investigats volien
la materialització de la
República Catalana,
amb vies violentes.
L’ERT és un grup amb
un alt nivell de
professionalització”

Amics, familiars i polítics catalans concentrats
ahir davant de l’Audiencia Nacional ■ EFE
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Els CDR o el CIS, al
Parlament?

L’APUNT Carrizosa es queixava ahir que “tot val” per a l’inde-
pendentisme, però ell aplicava el mateix tot s’hi val
per remuntar els resultats, encara que sigui inventant-
se problemes de convivència a Catalunya. La qüestió
és atiar l’enfrontament per justificar-ne l’existència,
enfront, fins i tot, dels altres partits unionistes. Neces-
siten crispació i que hi hagi aldarulls al carrer.Carles Sabaté

El xou de Ciutadans d’ahir al Parlament no el va provo-
car ni la resolució per demanar a l’Estat que retiri la
Guàrdia Civil de Catalunya, ni la detenció i empresona-
ment dels set CDR, ni tampoc l’acord entre els partits
sobiranistes i els comuns pel pressupost i per la res-
posta a la sentència, sinó més aviat l’enquesta del CIS
que els atorga la meitat de vots i diputats per al 10-N.

ist per separat, el que l’Au-
diencia Nacional considera
una organització criminal
de naturalesa terrorista

sembla més aviat un grup hetero-
geni i dispers d’activistes vinculats
als CDR dels seus respectius muni-
cipis. Entre les 9 persones detingu-
des no només hi ha algun perfil
més anarco, sinó que hi ha dos
membres dels 9 de Lledoners, mili-
tants de l’esquerra independentis-
ta, tant d’ERC com de la CUP, i
fins i tot alguna persona vinculada
d’una manera o una altra a Junts
per Catalunya. Aquesta és una pri-
mera aproximació al seu perfil,
sempre segons el testimoni de per-
sones que els coneixen de prop i
que no donen crèdit als càrrecs
que els imputen.

Xavi Duch, detingut al seu do-
micili, al carrer Convent de Saba-
dell, està vinculat a diverses asso-
ciacions culturals i socials de la
ciutat, entre aquestes La sèpia
verda, que ha emès un comunicat
de suport. Molt conegut a la ciutat,

V
integrat al CDR, ha tingut dife-
rents negocis. Té una paga d’invali-
desa per un problema de salut i úl-
timament feia tasques d’electricis-
ta per a amics i coneguts. De fet, la
portaveu de Junts per Sabadell,
Lourdes Ciuró, ha estat una de les
persones que l’ha defensat, com
també hi ha expressat la seva soli-
daritat el que havia estat alcalde
per la Crida, Maties Serracant.
Ciuró ha afirmat que és el seu lam-
pista i que “segurament casa seva
està plena de cables i endolls i pot-
ser alguna metxa”. Altres persones
que el coneixen afirmen que és
“com Jordi Cuixart, una persona
amb molta passió, molt idealista i
molt convençut que cal lluitar per
la independència i la República”.

Jordi Ros va ser detingut a casa
dels seus pares, al carrer Romeu,
des d’on va ser traslladat per efec-
tuar l’escorcoll al carrer Antoni Cu-
sidó, on va haver-hi un incendi el
maig passat. Vinculat a moviments
més anarcos, tenia una bandera
negra destenyida a la façana. Esta-
va a l’atur i sembla que estava vin-
culat al CDR; però, al contrari del
que ha passat amb Duch, ningú ha

sortit a defensar-lo.
David Budria i l’Eduard Garzon

són membres dels 9 de Lledoners.
L’Eduard va ser detingut a Cerda-
nyola i el David, al carrer Goya de
Sabadell, on viu des de fa uns me-
sos amb la Clara, també detingu-
da. La parella va ser posada en lli-
bertat el mateix dia, però no han
volgut fer declaracions. Això sí,
s’han disculpat davant dels veïns i
els han promès que són innocents.
El Txevi Buigas, guarda forestal de
48 anys, va ser detingut en una
masia de Sant Pere Torelló, on vi-
via des de feia un mes. Natural de
Folgueroles, havia estat candidat a
l’alcaldia per ERC en les eleccions
del 2011.

Ferran Jolis Guardiola, de 32
anys, detingut a Santa Perpètua
de Mogoda, va anar a les llistes de
la CUP en les últimes eleccions. Fa
tasques d’orientació i assessora-
ment per a empreses i té un canal
de YouTube en què no amaga la se-
va ideologia. Alexis Codina, detin-
gut a Sant Fost de Campsentelles,
és soldador i ferroveller. A la masia
on vivia, la Guàrdia Civil assegura
haver trobat termita. ■

Un grup dispers
i molt heterogeni

Virtudes Pérez
SABADELL

DIVERSITAT · Entre els detinguts hi ha des de militants de l’esquerra
independentista fins a integrants dels 9 de Lledoners ACTIVISTES · Tots ells
tenien vinculació als CDR de les seves respectives localitats

Xavi Duch, a la porta de casa seva, a Sabadell, moments abans d’entrar al cotxe de la Guàrdia Civil ■ ORIOL DURAN

dentistes

“Ara ja tenim 16 presos polí-
tics”, era una de les piulades
de denúncia, ahir, quan a dos
quarts de set de la tarda fur-
gonetes de la Guàrdia Civil
conduïen els set independen-
tistes a la presó de Soto del
Real, a Madrid. De bon matí,
familiars, amics i represen-
tants polítics de JxCat, ERC,
la CUP i Bildu es van atansar
a l’Audiencia Nacional per do-
nar suport als set detinguts
dilluns. La Guàrdia Civil els va
conduir de matinada dels ca-
labossos de la comandància
als jutjats en complir-se les
72 hores retinguts. Alguns
dels concentrats van denun-
ciar que havien estat identifi-
cats per agents de la policia
espanyola i fins i tot havien
estat encerclats, limitant el

seu dret de protesta.
“Busco paraules per es-

criure un tuit. Després de tot
un dia a Madrid, les paraules
de familiars i amics: «Això no
s’acaba. Continuarem!»”, piu-
lava l’exdiputada de la CUP
Eulàlia Reguant. La portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, hi deia:
“Ens volen criminalitzar. As-
socien independentisme
amb terrorisme. No els ho
permetrem! Exigim la fi de la
persecució i la seva llibertat.”
El portaveu d’Òmnium, Mar-
cel Mauri, també ho denun-
ciava: “La notícia ens arriba
mentre som a Lledoners amb
en Cuixart. L’Estat ha de sa-
ber que ni la presó, ni l’exili ni
la seva violència seran mai lí-
mits per defensar els drets i
llibertats.”

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

Suport d’amics i polítics
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La notícia de l’empresona-
ment de set activistes més
acusats de terrorisme va
fer esclatar ahir a la tarda
el final del debat de políti-
ca general al Parlament,
que es trobava ja en les úl-
times votacions de les pro-
postes de resolució. El
grup de la CUP va abando-
nar la sessió a mig fer en
considerar que la vida polí-
tica no podia continuar
amb “normalitat” davant
la nova mostra de repres-
sió de l’Estat, després de
demanar en va que el ple
se suspengués i que es con-
voqués d’urgència una
junta de portaveus per de-
finir la institució, petició
aquesta última a què sí
que va accedir el president
Roger Torrent al final, i
més després que s’hi afe-
gissin JxCat, ERC i co-
muns, entre crits de “Lli-
bertat!” dels diputats in-
dependentistes. Això va
ser just en acabar el ple,
quan el president del grup
de Cs, Carlos Carrizosa, va
prendre la paraula per
oposar-se a la junta, i cris-
par la sessió en assegurar
que se sentia “amenaçat
pels que donen suport al
terrorisme”, en al·lusió als
diputats que havien cridat
“Llibertat”. De fet, tots els
altres portaveus van inter-
venir llavors per definir-se
en el debat sobrevingut i
demanar calma, interval
en què Carrizosa va seguir
cridant i interpel·lant la
bancada independentista,
fent cas omís d’un Torrent
que després del tercer avís
el faria fora. Mentre sortia
ell i tot el grup de Cs darre-
re, i els cupaires ho veien
des de la sala de premsa,
ell i altres diputats taron-
ges es van encarar a diver-
sos homòlegs d’ERC, i fins
i tot a membres del go-
vern, a qui van cridar “ter-
roristes totalitaris”, se-
gons va denunciar després
el republicà Ernest Mara-
gall. “Estem farts de l’acti-
tud de Cs, i que cada dia
busquin generar odi i con-
frontació. Han creuat to-

tes les línies vermelles”,
denunciava al final el líder
republicà Sergi Sabrià.
Com ell, el portaveu de
JxCat Eduard Pujol també
reprovava la “manca de
respecte” de Cs a la insti-
tució i feia una crida a la
calma a què de fet es van
afegir tots els altres grups.
“Nosaltres defensem el de-
bat polític en profunditat,
rebutgem radicalment la
crispació”, deia Pujol. Fins
i tot la líder dels comuns,
Jèssica Albiach, va haver
de proclamar que “l’inde-
pendentisme no és terro-
risme”, i va dir que sentia
“vergonya de com Cs està
intentant convertir el Par-
lament en un circ amb una
esbroncada permanent”.

Carrizosa, en canvi, se-
guia després amb la seva
sobreactuació en acusar,
ell als independentistes,
d’haver creuat una línia
vermella per haver donat
suport a “presumptes ter-
roristes” i haver votat en
contra d’una proposta, a
què també es van oposar
els comuns, que condem-
nava genèricament el ter-

rorisme i que alhora prete-
nia donar suport a totes les
investigacions obertes per
la judicatura i els cossos
policials de l’Estat. Tam-
poc va tirar endavant, per
cert, l’intent d’avalar un
nou 155. També els altres
líders unionistes, en un to
ben diferent això sí, ja que
coincidien a qualificar el
que havia passat “d’espec-
tacle lamentable”, defen-
saven l’actuació de la justí-
cia espanyola. “No tolera-
rem cap operació de setge
a jutges i cossos de segure-
tat”, assegurava Alejandro
Fernández, del PP, que se
sumava això sí a l’intent de
vessar sospites que l’inde-
pendentisme empara el
terrorisme. “Cal respectar
les decisions judicials; els
fets investigats són greus i
no hauríem de minimitzar
l’esforç dels cossos poli-
cials”, defensava el socia-
lista Miquel Iceta, que la-
mentava que la d’ahir és
una “dinàmica absurda
des del punt de vista insti-
tucional, i d’efectes pràc-
tics nuls”, ja que qui dicta-
rà sentència és la justícia.

En tot cas, la junta de
portaveus, sense la pre-
sència de Cs, va aprovar al
vespre amb el suport de
tots els grups sobiranistes
una declaració que denun-
cia la “campanya de crimi-
nalització del moviment
independentista”, i l’in-
tent d’equiparar-lo amb
terrorisme. A més, rebutja
la violència i es referma en
“les vies democràtiques

per aconseguir objectius
polítics legítims”, i rebutja
“l’operació impulsada per
l’Audiencia Nacional i la
Guàrdia Civil, i les vulnera-
cions contra els drets fona-
mentals, especialment la
presumpció d’innocència
dels set activistes”. La jun-
ta també denuncia la “de-
riva repressiva i autorità-
ria de l’Estat” i exigeix ”la fi
de la repressió i la llibertat

de les persones persegui-
des i preses per les seves
idees polítiques”.

Desobediència
Tot plegat en un ple que va
quedar eclipsat, però que
va aprovar desenes de mo-
cions, entre les quals la
dels independentistes,
amb l’abstenció dels co-
muns, que reclama la reti-
rada de Catalunya de la
Guàrdia Civil “vist que
s’han mostrat obertament
com una policia de caire
polític que està centrada a
perseguir determinats
col·lectius polítics i so-
cials”. El mateix text, a
més, reclama la “dimissió
immediata” de la delegada
de l’Estat, Teresa Cunille-
ra, per ser “manifesta-
ment incapaç de garantir
els drets fonamentals de la
ciutadania”. També es va
aprovar el suport al presi-
dent Torra pel judici que
ha d’afrontar per no treu-
re de la Generalitat la pan-
carta a favor dels presos, i
la reprovació de les decla-
racions recents de la por-
taveu de Cs, Lorena Rol-
dán, per haver “manipu-
lat” les paraules del presi-
dent sobre els CDR, “dites
temps enrere en un altre
context i que pretenen
construir un fals relat de
violència del moviment in-
dependentista”. A més de
la moció conjunta que re-
clama l’autodeterminació
i la petició d’amnistia com
a línies a seguir ara per l’in-
dependentisme –aprova-
da amb l’abstenció dels co-
muns–, JxCat i ERC van
votar a favor de la propos-
ta de la CUP que reclama
una “amnistia total” per
totes les causes polítiques,
socials o civils obertes.
També en van aprovar
una altra que referma la
declaració de ruptura del
2015 tombada en el seu
dia pel TC –fet pel qual Cs i
PSC havien presentat ahir
sengles escrits de reconsi-
deració perquè no es vo-
tés, que van ser rebutjats–
i dona “legitimitat a la des-
obediència civil i institu-
cional” com a instruments
en defensa dels drets fona-
mentals “que puguin ser
lesionats”.

Ahir a la nit, fonts de La
Moncloa van anunciar que
el govern espanyol està es-
tudiant les resolucions a
favor de l’amnistia dels
presos independentistes i
l’autodeterminació, així
com la que reclama la reti-
rada de la Guàrdia Civil de
Catalunya, per “impug-
nar-les i actuar-hi jurídica-
ment” en contra. ■

Òscar Palau
BARCELONA

Els empresonaments i Cs
encenen el ple al Parlament
a La CUP abandona el debat de política general en protesta per la repressió, i Torrent expulsa
Carrizosa, que s’encara als independentistes aLa cambra denuncia la campanya de criminalització

La fiscalia s’oposa a la petició
de l’exvicepresident de la Ge-
neralitat Oriol Junqueras al
Tribunal Suprem perquè no
dicti la sentència del procés
mentre el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE) de
Luxemburg no resolgui sobre
l’abast de la seva immunitat
com a europarlamentari. En
l’escrit presentat ahir, els fis-
cals Javier Zaragoza i Ismael
Moreno subratllen que “el
dictat de la sentència és in-
eludible” per rebutjar “aquest
extravagant incident proces-
sal” que qualifiquen d’“il·lògic

El líder de Cs Carlos Carrizosa es va encarar, després de ser expulsat, a l’exconseller Ernest Maragall i altres diputats ■ ACN

i absurd” per les conseqüèn-
cies per a la resta d’acusats.
Expliquen que la paralització
de la sentència implicaria per
a la resta dels acusats “un
notori perjudici” per la dilació
de l’obtenció d’una sentència
ferma atès que a ells no els
afecta en absolut el procedi-
ment del líder d’ERC davant
la justícia europea. Cal recor-
dar que va ser el Suprem qui
va demanar als jutges euro-
peus que aclarissin l’abast de
la immunitat de Junqueras
quan va resultar escollit euro-
diputat. ■ E. ANSOLA

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

Fiscalia no vol ajornar la sentència
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El govern català va ajornar
la reunió de la Comissió
Mixta de Seguretat entre
l’Estat i la Generalitat,
prevista per ahir a la tar-
da, durant el migdia d’ahir
i quan ja s’havia celebrat
una primera trobada tèc-
nica entre els principals
comandaments de la poli-
cia catalana, la Policía Na-
cional i la Guàrdia Civil, se-
gons fonts pròximes als
cossos policials.

La reunió, que s’havia
de fer a la delegació del go-
vern espanyol a Catalu-
nya, coincidia amb un es-
cenari de tensió entre el
govern i l’executiu de Pe-

dro Sánchez, agreujat per
la detenció de nou ciuta-
dans relacionats amb els
CDR i acusats de terroris-
me per part de la Guàrdia
Civil i la fiscalia, i que el jut-
ge va enviar a presó. A
més, la reunió coincidia
amb la votació al Parla-
ment d’una proposta de
resolució de JxCat i ERC
perquè la Guàrdia Civil es
retiri de Catalunya i dimi-
teixi la delegada del go-
vern espanyol a Catalu-
nya, Teresa Cunillera.

La Generalitat va en-
viar un comunicat als mit-
jans de comunicació en
què únicament explicita
que “per motius d’agenda”
anul·lava la reunió, i sense
data. Fonts pròximes a la

comissió van explicar a
l’Agència EFE que la direc-
ció política dels Mossos
d’Esquadra va demanar
ajornar la reunió, sense

donar explicacions i quan
caps dels tres cossos poli-
cials estaven ultimant els
preparatius tècnics sobre
els assumptes a tractar en

la trobada, en una comis-
saria dels Mossos.

La Comissió Mixta de
Seguretat, òrgan tècnic de
coordinació entre l’Estat i

la Generalitat que es va re-
unir per última vegada al
març, s’hauria celebrat en
vigílies d’una tardor que es
preveu complicada per les
mobilitzacions previstes
en cas d’una condemna als
líders independentistes
per part del Tribunal Su-
prem.

Per part de l’Estat, esta-
va previst que assistissin a
la reunió d’ahir a la tarda
la delegada del govern es-
panyol a Catalunya, Tere-
sa Cunillera; el director del
gabinet de coordinació de
la secretaria d’estat de Se-
guretat, José Antonio Ro-
dríguez; el cap superior de
la Policía Nacional a Cata-
lunya, José Antonio Togo-
res, i el cap de la VII Zona
de la Guàrdia Civil, Pedro
Garrido. Des de la Genera-
litat, anaven a acudir a la
trobada el secretari gene-
ral del Departament d’In-
terior, Brauli Duart; el di-
rector general de la poli-
cia, Andreu Joan Martí-
nez; el comissari en cap
dels Mossos, Eduard Sa-
llent, i el sotscap de la co-
missaria general tècnica
de planificació de la segu-
retat, Jordi Ferret. ■

Redacció
BARCELONA

El govern anul·la la reunió
de seguretat amb l’Estat
a Comandaments dels Mossos, la policia espanyola i la Guàrdia Civil es van reunir al matí per preparar
la sessió de la tarda a La Generalitat només detalla que l’ha desconvocava per “motius d’agenda”

La Junta de Seguretat de Barcelona, amb els màxims càrrecs, al juliol ■ JOSEP LOSADA



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 201910 | Nacional |

Els familiars i integrants
del grup de suport als set
membres dels CDR empre-
sonats per ordre de l’Au-
diencia Nacional van de-
nunciar ahir ser víctimes
d’un “muntatge policial de
l’Estat” amb l’objectiu
“d’atemorir” el moviment
independentista. Ho van
manifestar durant un acte
celebrat a la plaça Sant Roc
de Sabadell, davant la pre-
sència d’uns 3.000 mani-
festants, i on també van
afirmar que “l’indepen-

dentisme no és terroris-
me”. Des que la Guàrdia Ci-
vil va fer les nou deten-
cions dilluns passat, Saba-
dell s’ha mobilitzat per do-
nar suport als arrestats,
quatre dels quals tenen
vincles amb la ciutat. Però
les mostres de suport s’han
repetit a diversos punts del
país. A Tarragona, mig mi-
ler de manifestants van
concentrar-se ahir a la pla-
ça Imperial Tàrraco i, lla-
vors, van fer una marxa
fins a la caserna de la Guàr-
dia Civil. Els Mossos d’Es-
quadra van impedir als
manifestants arribar fins a

la porta principal de la ca-
serna. A Girona, una mani-
festació d’un miler de per-
sones va completar una
marxa de protesta des de la
plaça del Vi fins a la caser-
na de la Guàrdia Civil.

A Vic, centenars de per-
sones van concentrar-se a
la plaça Major de Vic per
mostrar el seu rebuig a
l’empresonament dels in-
dependentistes, entre els
quals hi ha l’osonenc Txevi
Buigas. A Lleida, unes 200
persones es van concen-
trar a la plaça de la Paeria
de Lleida i es van dirigir
fins a la seu del PSC. ■

Mobilitzacions
contra la repressió

Redacció
SABADELL

a Amb el suport de 3.000 manifestants, familiars dels
detinguts denuncien a Sabadell “un muntatge policial”

La manifestació de Girona va dirigir-se des de la plaça del Vi fins a la caserna de la Guàrdia Civil. Familiars d’alguns dels detinguts, ahir en l’acte de suport a Sabadell ■ J. SABATER / X. TOSCANO / ACN
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridicoadministratiu
Ext. 37447

ANUNCI
L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, de la Diputació de Barcelona, en
ús de les facultats delegades de conformitat amb l’apartat  setè de la part resolutiva, punt II 3 del decret número 8924/19, de data 23 de ju-
liol, de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, pu-
blicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment pel decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, ha dictat la següent resolució amb data 13 de setembre de 2019 (D9768/19):

(...) 

Primer.- MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de la ca-
rretera BV-2153 del pk 0+000 a l’1+100. TT MM Font-rubí, Torrelavit, el Pla del Penedès”, d’acord amb la fonamentació que figura a la
part expositiva de la present resolució.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA

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 Font-rubí, a l’Ajuntament de Torrelavit i a l’Ajuntament del Pla del Penedès

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 al 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 a comptar 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 a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Francesc Bartoll Huerta

El secretari delegat

Barcelona, 13 de setembre de 2019

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES m2

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUP.  CESSIÓ SUP. CESSIÓ SUP. OCUP. CLASSIF. 
VIALS (M2) SERV. TEMPOR. URBANÍS.

PAS (M2) AUTORITZAC. (M2)

3 Ajuntament de Font-rubí Rústica 9 9008 0,27 0,00 0,00 SNU Agrari
4 Ajuntament de Torrelavit Rústica 27 9003 77,97 0,00 0,00 SNU Agrari
8 Ajuntament de Torrelavit Rústica 26 9010 35,19 0,00 0,00 SNU Agrari
15 Ajuntament de Torrelavit Rústica 26 9009 9,58 0,00 0,00 SNU Agrari
16 Ajuntament de Font-rubí Rústica 9 9002 274,22 0,00 0,00 SNU Agrari
18 Ajuntament del Pla del Penedès Urbana 20603 1 0,30 0,00 0,00 Urbà
20 Agència Catalana de l’Aigua Rústica 26 9006 510,79 0,00 0,00 SNU Agrari
22 Ajuntament del Pla del Penedès Rústica 22630 2 159,13 0,00 586,47 SNU Agrari

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES m2

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA MUNICIPI SUP. EXPROP. SUP. SERVIT. SUP. OCUP. CLASSIF.
VIALS (M2) PAS SUBT. (M2) TEMP. URBANÍS.

SERV. (M2)

1 Jaime Valero Feliu Rústica 9 1 _ FONT-RUBÍ 164,59 0,00 0,00 SNU Agrari
2 Jaime Valero Feliu Rústica 9 2 b FONT-RUBÍ 332,52 0,00 0,00 SNU Agrari
5 Joaquim Tarrida Juvé Rústica 9 3 _ FONT-RUBÍ 313,94 0,00 0,00 SNU Agrari
6 Jaime Valero Feliu Rústica 9 4 _ FONT-RUBÍ 465,54 0,00 0,00 SNU Agrari
7 Nadal de la Boadella SL Rústica 27 6 a TORRELAVIT 514,44 0,00 0,00 SNU Agrari
9 Antoni Miquel 

Montserrat Parellada
Montserrat Parellada 
Ventura Rústica 9 5 _ FONT-RUBÍ 544,84 0,00 0,00 SNU Agrari

10 Nadal de la Boadella SL Rústica 26 17 c TORRELAVIT 209,08 0,00 0,00 SNU Agrari
11 José Catasus Torres Rústica 26 21 _ TORRELAVIT 284,02 0,00 0,00 SNU Agrari

c
12 Jaime Valero Feliu Rústica 9 7 d FONT-RUBÍ 1339,99 0,00 0,00 SNU Agrari

e
13 Pilar Carné Tió

(Herederos de) Rústica 26 13 _ TORRELAVIT 714,49 0,00 0,00 SNU Agrari
14 Joaquim Tarrida Juvé Rústica 9 8 a FONT-RUBÍ 660,12 0,00 0,00 SNU Agrari

b
17 Juana Alemany Minvielle Rústica 9 9 _ FONT-RUBÍ 295,03 0,00 0,00 SNU Agrari
19 Parato SL Rústica 26 8 _ TORRELAVIT 3386,34 0,00 0,00 SNU Agrari
21 Construccions Pla 

del Penedès Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria SA Rústica 22630 1 _ EL PLA PENEDÈS 262,98 0,00 0,00 SNU Agrari

23 Jaume Vallès Santoma Urbana 21612 01 _ EL PLA PENEDÈS 576,76 0,00 0,00 SNU Agrari
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Ajuntament de
Gurb

EDICTE

L’Ajuntament de Gurb, en sessió ordinària de

data 16 de setembre de 2019, va acordar

per unanimitat de tots els assistents:

Aprovar inicialment el Document Únic de

Protecció Civil elaborat pels serveis tècnics

del Consell Comarcal d’Osona.

El present document es sotmet a informació

pública durant el termini de 30 dies a partir

de l’endemà de la publicació del present

anunci.

En el cas que no es presentin al·legacions,

es considerarà aprovat definitivament.

Gurb, 24 de setembre de 2019

L’Alcalde, 

Josep Casassas Jorda
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) va desestimar ahir
el recurs del president de
la Generalitat, Quim Tor-
ra, i li manté l’ordre de re-
tirar del balcó de la façana
del Palau la pancarta de
suport als presos polítics.
La providència li recorda
que, una vegada convoca-

des les eleccions al Con-
grés, està obligat a fer-ho
per la normativa electoral.
Torra havia presentat un
recurs en què invocava el
seu dret a la llibertat d’ex-
pressió i demanava a l’alt
tribunal que suspengués
l’ordre de retirar la pan-
carta de la Generalitat.

Recordem que el TSJC
va donar 48 hores a Torra
per despenjar la pancarta
com a mesura cautelar ar-

ran d’un recurs presentat
per l’associació Impuls
Ciutadà. Aquest termini
va expirar dimecres a la
tarda, sense que el presi-
dent català accedís a reti-
rar-la. En la seva resolució,
contra la qual encara hi ha
possibilitat de recurs, el
TSJC rebutja la pretensió
de Torra de suspendre l’or-
dre, amb l’argument que,
llevat de casos excepcio-
nals, les mesures caute-

lars són de “compliment”
immediat.

En la resolució, el tribu-
nal recalca que dilluns
passat es van convocar les
eleccions, per la qual cosa
el president de la Generali-
tat està vinculat pels
acords de la Junta Electo-
ral Central, que el mes de
març de l’any passat –en
vigílies dels comicis del
28-A– ja va prohibir al go-
vern català exhibir llaços
grocs o emblemes de su-
port als presos polítics als
edificis públics.

Precisament, cal recor-
dar que Torra serà jutjat el
mes de novembre vinent
per desobediència per la
sala civil i penal del TSJC,
per haver desoït aquella
ordre de la Junta Electoral
de retirar els llaços grocs
dels edificis públics en la
campanya de les eleccions
al Congrés dels Diputats
del 28-A, emblemes que fi-
nalment va acabar tra-
ient, encara que ja fora de
termini. Torra serà jutjat
per desobediència i, en cas
de condemna, podria ser
inhabilitat. Aquesta serà
la primera vegada que un
president de la Generali-
tat en exercici de les seves
funcions s’asseurà al banc
dels acusats. Torra ja es va
enfrontar al TSJC per la
data del judici, ja que coin-
cidia amb el debat de polí-
tica general, l’ultima ses-
sió del qual va acabar ahir
al Parlament. La nova da-
ta del judici serà el 18 de
novembre. ■

a Rebutja el recurs del president, que defensava la llibertat
d’expressió a El tribunal diu que la llei electoral l’obliga a fer-ho
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El TSJC manté l’ordre
a Torra de retirar la
pancarta i el llaç groc

La pancarta que el TSJC obliga el president Torra a retirar del balcó de la Generalitat ■ EFE

El grup d’Independents de
Viladrau, amb el suport de
Junts per Viladrau, va pre-
sentar ahir una moció de
censura contra l’alcaldes-
sa actual, Margarida Feliu
(ERC), amb l’objectiu que
la seva número 1, Noemí
Bastías, obtingui l’alcal-
dia. En les últimes elec-
cions municipals, els repu-
blicans i els Independents
van aconseguir quatre re-
gidors cadascun i només
van tenir 20 vots de dife-
rència. Junts per Viladrau
va quedar-se amb un sol
regidor, Jaume Tordera,
que serà decisiu perquè ti-
ri endavant la moció i per
què Bastías obtingui l’al-
caldia. Independents de
Viladrau va justificar la
moció apel·lant a la inesta-
bilitat del govern actual,
que treballa en minoria, i
per la “falta de rigor i de
planificació en la gestió
d’aspectes prou impor-

tants” que ha demostrat
en els tres mesos que fa
que governa. Segons ha
explicat Bastías a l’ACN,
des de l’oposició s’ha creat
una “confiança estable”
entre Independents i
Junts, motiu pel qual és
d’esperar que el regidor
Jaume Tordera no tan sols
doni suport a la moció, si-
nó que a més accepti l’ofer-
ta d’Independents de for-
mar part del govern. La
moció arriba després del
ple del 16 de setembre,
marcat per “picabaralles” i
“retrets encreuats” entre
els diversos grups. ■

Moció de censura
a l’alcaldessa
d’ERC a Viladrau
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a Independents i
JxCat s’alien per fer
fora de l’alcaldia
Margarida Feliu

Margarida Feliu, alcaldessa
de Viladrau ■ MANEL LLADÓ
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El govern de JxCat i ERC i
Catalunya en Comú van
fer ahir el primer pas per
acordar el pressupost de la
Generalitat per al 2020
amb l’aprovació d’una pro-
posta de resolució dels co-
muns que estableix les ba-
ses de consens en despesa
pública i fiscalitat, i que
també va votar a favor el
grup parlamentari del
PSC. El text de Catalunya
en Comú aposta per un
pressupost que tingui com
a prioritats reduir la desi-
gualtat, la lluita contra
l’emergència climàtica i
pels drets de les dones. Ai-
xí, el text insta el govern a
prioritzar l’atenció primà-
ria sanitària, l’escola bres-
sol i l’escola inclusiva, re-
duir les taxes università-
ries, garantir l’accés a l’ha-
bitatge, enfortir la renda
garantida de ciutadania i
augmentar els recursos
per a les polítiques de gè-
nere i per al transport pú-
blic.

Però aquest consens
inicial per abordar el pres-
supost per l’any vinent
també inclou genèrica-
ment algun dels cavalls de
batalla en fiscalitat que
han dificultat l’acord els úl-
tims dos anys i que han
obligat a prorrogar per dos
exercicis el pressupost del
2017. Així, el text aposta

per una reforma fiscal pro-
gressiva en l’impost de la
renda i de successions, a
més de posar en marxa la
fiscalitat verda amb l’im-
post als vehicles contami-
nants, a les activitats eco-
nòmiques que generen
més gasos d’efecte hiver-
nacle i un impost també
per a les emissions portuà-
ries de grans vaixells i cre-
uers turístics.

Durant el debat plenari
d’ahir, la portaveu de Cata-
lunya en Comú, Susanna
Segovia, va recordar al go-
vern en minoria de JxCat i
ERC, però també al presi-

dent en funcions espanyol,
Pedro Sánchez, que “quan
no es té una majoria abso-
luta per governar, nego-
ciar és una obligació”.

Predisposició dels comuns
Com ja havia dit la vigília la
presidenta del grup, Jéssi-
ca Albiach, els comuns vo-
len fer un esforç per possi-
bilitar un pressupost per
“responsabilitat” a pesar
de les seves diferències
amb el govern català. Se-
govia va demanar al presi-
dent Torra que presenti
una proposta de pressu-
post. El seu grup, va indi-

car, farà propostes “ho-
nestes, bàsiques, respon-
sables” amb l’objectiu que
el document inclogui “po-
lítiques fiscals justes i re-
distributives”, però va ad-
vertir a JxCat i ERC que

“no demanin xecs en
blanc”.

Suport al sector agrari
Els dos grups de govern i
Catalunya en Comú tam-
bé van acordar l’enforti-
ment del sector agrari
amb mesures com ara les
de territorialitzar els
plans estratègics de la polí-
tica agrària comuna o
prioritzar les inversions
en regadius però amb una
gestió “transparent, sos-
tenible” de l’aigua. La pro-
posta també preveu refor-
çar el control i la sanció de
l’entrada de raïm, most o

vi de fora de les denomina-
cions d’origen, afavorir la
venda de proximitat i re-
forçar la diversificació
econòmica del territori.

Pobresa energètica
Amb el PSC, els dos partits
de govern pactaven i apro-
vaven una proposta sobre
pobresa energètica per-
què totes les institucions
elaborin un protocol i un
reglament per desplegar la
llei, gestionar el deute de
les famílies vulnerables i
garantir que no se’ls talli el
subministrament. També
planteja la condonació del
deute històric de manera
que no hi hagin de fer front
ni les famílies ni els ajunta-
ments. Aquesta condona-
ció, però, es faria per mitjà
d’una solució de consens
entre administracions i
empreses subministrado-
res d’energia.

Més anglès a les aules
Per unanimitat s’aprova-
va la proposta del PSC per
augmentar el nombre
d’assignatures no lingüís-
tiques que s’ensenyen en
anglès en escoles i insti-
tuts. El text demana tam-
bé, entre altres mesures,
reforçar la formació del
professorat en aquesta
llengua i augmentar plan-
tilles de professors d’an-
glès.

Tot i aquesta predispo-
sició inicial amb el pressu-
post del PSC i l’acord en
pobresa energètica amb el
govern, en la majoria de
votacions es va escenificar
la distància entre els socia-
listes i el govern. Moltes
propostes del PSC van ser
aprovades per la cambra
amb el vot en contra de
JxCat i ERC. Per contra,
els dos partits de govern
van guanyar totes les pro-
postes que van presentar
conjuntament. ■

Govern i comuns fixen les
bases per tenir pressupost
a JxCat, ERC i el PSC aproven la proposta de Catalunya en Comú per un document que afronti la
desigualtat i una fiscalitat progressiva a El govern guanya totes les propostes conjuntes dels socis

Xavier Miró
BARCELONA

“Farem propostes
honestes, bàsiques
i responsables perquè
hi hagi polítiques
fiscals justes”
Susanna Segovia
PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI
DE CATALUNYA EN COMÚ
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La frase

Albiach i Segovia escoltant el discurs del president Torra, abans-d’ahir, la vigília de votar les proposicions d’ahir ■ ORIOL DURAN

El Parlament va aprovar
ahir la proposta de Catalu-
nya en Comú per posar fi
en totes les seves modali-
tats als correbous de les
festes tradicionals de les
Terres de l’Ebre però tam-
bé d’altres municipis cata-
lans. I ho va fer de manera

semblant a fa 10 anys
quan es van prohibir els to-
ros, amb moltes absten-
cions perquè diversos
grups van donar als seus
diputats llibertat de vot.
Ahir 50 diputats van do-
nar suport a la prohibició
dels correbous, 17 hi van
votar en contra i la majo-
ria –61– es van abstenir
permetent que tirés enda-

vant la proposta. El Parla-
ment insta el govern a can-
viar “la regulació de les fes-
tes tradicionals amb bous”
i “la normativa de protec-
ció dels animals, perquè
deixin de ser una excepció
en la legislació, amb l’ob-
jectiu que les diferents
modalitats de correbous
es deixin de celebrar a Ca-
talunya”. La presidenta

del grup dels comuns, Jés-
sica Albiach, va declarar
posteriorment que els cor-
reus suposen “una anoma-
lia i una excepció en la llei
de fa 10 anys”. Catalunya
en Comú parlarà amb les
entitats pels drets dels
animals i juristes per fer
una proposició de llei que
resulti “efectiva” per eli-
minar-los. ■

El Parlament aprova amb moltes
abstencions vetar els correbous
X.M.
BARCELONA

Correbous en la darrera festa major de Vidreres, on un bou
va saltar la tanca i va causar diversos ferits ■ MANEL LLADÓ
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