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Ajuntament de
la Pobla de Segur  

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Se-

gur, en sessió de 20 de setembre de

2019, ha aprovat provisionalment la mo-

dificació per a l’any 2020 i següents de

l’ordenança fiscal reguladora de béns im-

mobles.

S’exposa al públic l’expedient durant 30

dies hàbils comptats des de l’endemà de

la publicació d’aquest anunci al Butlletí

Oficial de la Província de Lleida.

La Pobla de Segur, 11 de novembre de

2019

L’alcalde

Marc Baró Bernaduca
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QPISTES ZONA DE MANRESA, S.A.

Barriada Cots, sin número, bajos 
08240 MANRESA

PISTES ZONA DE MANRESA, S.A.
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Per acord del Consell d’Administració de la Societat del dia 02 de octubre de 2019, el convoco a
la reunió de la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la seu del domicili social a les
13:00 hores el proper dia 18 de desembre de 2019, en primera convocatòria, i en segona convo-
catòria el dia 19 de desembre de 2019 a les 13:00 hores, i també a la JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINÀRIA el mateix dia 18 de desembre de 2019 a les 14:00 hores i al mateix lloc, en
primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 19 de desembre de 2019 a les 13:00 ho-
res, per tractar del següent ordre del dia:

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA:
1. Examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018.
2. Proposta i aplicació de resultats de l’exercici 2018.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l’Acta de la Junta.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
1. Ratificació, si s’escau, dels comptes anuals dels anys 2016 i 2017, per esmenar defectes, a
requeriment del Registre Mercantil i motivat per l’informe de l’auditoria no obligatòria, que es va
entregar abans de la Junta General, però pocs dies després de la convocatòria de la mateixa
Junta.
2. Proposta d’ampliació de capital per a l’execució d’obres a les instal·lacions de Pistes Zona
Manresa, SA per requeriment del servei de prevenció de la Direcció General de Trànsit, per un
import de 161.915,43 euros. Modificant en conseqüència l’article 5 dels estatuts de la societat
referent al capital social.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l’Acta de la Junta.
A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista tindrà dret a sol·licitar i ob-
tenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a
la seva aprovació (comptes anuals), així com, si escau, l’informe de gestió i dels auditors, se-
gons el que disposa l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.
També en relació amb el punt de l’ordre del dia de la Junta Extraordinària relatiu a l’esmena de
defectes en els comptes anuals dels exercicis anteriors, els accionistes podran exercir el dret
d’informació previst a l’article 197.1 de l’esmentada llei.
I respecte a la proposta d’ampliació de capital prevista a l’ordre del dia de la Junta Extraordinà-
ria, es fa constar el dret dels accionistes a examinar en el domicili social el text íntegre de la mo-
dificació proposada i l’informe dels administradors sobre la mateixa, així com a demanar el lliu-
rament o enviament gratuïts d’aquests documents.
Tota aquesta informació està a la vostra disposició a la pàgina web de la societat Pistes Zona de
Manresa, SA, a la qual s’hi accedeix amb el codi d’usuari i password particular que té cada soci.
Manresa, 13 de novembre de 2019
El president del Consell d’Administració
Promovillage Mojácar, S.L.
Representada per Lluís Basiana Obradors
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Ajuntament
d’Olesa de Montserrat  

EDICTE
L’Ajuntament Ple d’Olesa de Montserrat, en
sessió extraordinària del dia 24 d’octubre
de 2019, va aprovar provisionalment les
modificacions de les ordenances fiscals se-
güents:

Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre
béns immobles.

Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal núm. 18. Taxa per recolli-
da, tractament i eliminació de residus sòlids
urbans.

De conformitat amb el que disposa l’article
17 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’expo-
sa al públic l’expedient pel termini de 30
dies hàbils comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província, perquè durant l’esmentat
termini els interessats puguin examinar i
presentar-hi les reclamacions que estimin
convenients.

En el supòsit que no es presenti cap recla-
mació, els acords d’aprovació provisional
s’entendran elevats a definius sense neces-
sitat d’adoptar un nou acord.

L’expedient es pot consultar a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, seguint l’enllaç:

https://www.olesademontserrat.cat/seu-
electronica/anuncis-edictes.htm

Olesa de Montserrat, 24 d’octubre de 2019

Miquel Riera Rey

Alcalde

Document signat electrònicament
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Ajuntament de
Sant Pere de Torelló  

EDICTE 
Edicte d’exposició pública de llicència d’o-

bres en sòl no urbanitzable

En data 27 de maig de 2019, el senyor

X.P.T., amb DNI 77(...)612K, va sol·licitar a

aquest Ajuntament llicència d’obres per a la

construcció d’una bassa de purins a la finca

Mas Les Roviles, en sòl no urbanitzable amb

la qualificació de Zona de Protecció Agrícola

-Zona 12- segons el POUM de Sant Pere de

Torelló.

D’acord amb el que estableixen l’article 49.3

del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-

banisme, i l’article 58 del Decret 64/2014, de

13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament

sobre la protecció de la legalitat urbanística,

s’exposa al públic per un termini de vint dies,

comptat des de l’endemà de l’última publica-

ció d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona, en un dels diaris de

difusió comarcal o en el tauler d’anuncis de

l’Ajuntament.

Durant el termini assenyalat es podrà exami-

nar l’expedient a la secretaria d’aquest Ajun-

tament, situat al carrer Verdaguer, 18, de di-

lluns a divendres d’11 a 14 hores, i formular-

hi les observacions i les reclamacions que

es considerin oportunes.

L’alcalde 

Jordi Fàbrega Colomer
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Ajuntament de
Sarroca de Bellera

EDICTE

Construcció d’aixoplucs ramaders a la
finca cadastral 25250A001000360000YT

Casa Perutxo de 
Les Esglésies.TM de Sarroca de Bellera

El senyor Albert Isanta Porté ha presentat
un projecte per a la construcció d’aixoplucs
ramaders a la finca amb referència cadastral
25250A001000360000YT, situada a la par-
cel·la 36, del polígon 1 del TM de Sarroca de
Bellera, en sòl no urbanitzable i agrícola, se-
gons les Normes subsidiàries del municipi
de Sarroca de Bellera.

D’acord amb el que s’estableix als articles
48 i 49 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, i  l ’ar t icle 58 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat ur-
banística, es sotmet el projecte presentat a
informació pública pel termini de vint dies
comptats des de la darrera publicació del
present anunci al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament, al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i a la pàgina web
www.ajuntament@sarrocabellera.ddl.net,
per tal que els interessats puguin formular
les al·legacions que considerin convenients.

El projecte esmentat es pot consultar a l’A-
juntament durant l’horari d’atenció al públic.

Sarroca de Bellera, 11 de novembre de
2019

L’alcalde,

Josep Ramon Lloret Loan

109004-1127790w

La plataforma Internatio-
nal Trial Watch (ITW) - Ca-
talan Referendum Case va
presentar ahir a Madrid el
seu informe final sobre la
sentència del Tribunal Su-
prem (TS) contra els líders
independentistes, que
conclou que el judici va vul-
nerar de forma “massiva”
els drets humans. En con-
cret, segons la plataforma,
es va infringir el dret al
principi de legalitat penal,
a la llibertat, a la llibertat
d’expressió, a la llibertat
ideològica, el dret de re-
unió pacífica, a la partici-
pació política, a més del
dret a un procés amb totes
les garanties. L’informe
s’ha elaborat a partir de
l’estudi de 62 observadors
–34 dels quals internacio-
nals, de 17 països dife-
rents– que van ser pre-
sents al judici.

Segons ITW, el judici al
Suprem va suposar una
“violació dels drets hu-
mans” recollits per trac-

tats i convenis ratificats
per l’Estat espanyol i que
formen part del seu orde-
nament jurídic intern. “Es
tracta d’una resolució cla-
rament ideològica amb
pretensió de substituir la
necessària solució política
del conflicte que es viu a
Catalunya”, s’assegura.

Així ho va assenyalar la
penalista Anaïs Franque-
sa, codirectora del Centre
Irídia per a la Defensa dels
Drets Humans. Franquesa
va afirmar que la sentència
“trenca clarament el prin-
cipi de legalitat penal”, que
implica que la llei “no és
previsible per als condem-

nats”. I hi va afegir: “Crida
l’atenció que en 500 pàgi-
nes de sentència no s’arribi
a descriure què és un alça-
ment”, però que els magis-
trats atribueixin als nou
empresonats delictes per
aquest “suposat alçament”
els dies 20 i 21 de setembre
i 1 d’octubre del 2017. Va

indicar que “el fonament
de la condemna” és que
“un delicte de desobedièn-
cia passa a ser sedició per
atiar la ciutadania a parti-
cipar a les mobilitzacions”.
La realitat, va dir, és que va
ser una “mobilització pací-
fica” emparada en el “dret
d’expressió i de manifesta-

ció” que no justifica la con-
demna.

Belén de las Nieves Ca-
ballero (Asociación Libre
de Abogadas y Abogados)
va assegurar que la sentèn-
cia “no afecta només els lí-
ders independentistes” si-
nó “l’exercici dels drets de
reunió pacífica i d’expres-
sió”. El president d’Advo-
cats Europeus Demòcra-
tes (AED), Robert Sabata,
va denunciar que “s’han
produït vulneracions molt
clares” sobre el dret a tenir
“un procés just”, comen-
çant pel fet que el judici
“s’hauria d’haver celebrat
a Catalunya” perquè els
fets no tenien cap efecte a
la resta de l’Estat espanyol.
El tribunal, va afirmar, va
fer “una interpretació ex-
pansiva” de la seva compe-
tència i ha vulnerat, a més,
el dret a “segona instàn-
cia”. “En el fons els jutges
no eren tercers, sinó part
interessada” i existeixen
“greus dubtes sobre la seva
imparcialitat”, va conclou-
re. Cristian Servan (Defen-
der a Quien Defiende) va
destacar que l’informe ha
estat elaborat per 29 orga-
nitzacions internacionals,
i l’advocada belga Mireille
Jourdan va denunciar la
“criminalització de la pro-
testa” per part del Suprem.
L’informe manté que l’Es-
tat ha vulnerat els tractats
internacionals que “prote-
geixen el dret de tota per-
sona a protestar, a organit-
zar protestes, a promoure-
les i a parlar”. ■

a La plataforma International Trial Watch sosté que el tribunal ha infringit la legalitat penal contra
els independentistes catalans a Ho recull l’informe sobre la sentència, elaborat per 29 entitats

Redacció
MADRID

La sentència del TS és una
“violació massiva” de drets

Alguns dels observadors i coordinadors de la plataforma ITW, en la presentació de l’informe, ahir a Madrid ■ ACN

cfarre
Resaltado
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JUDICI · El jutge d’Edimburg
fixa el pròxim 12 de desembre
com a data per a l’inici del judici
d’extradició de l’exconsellera

Clara Ponsatí, en
llibertat sense
mesures cautelars

Exteriors ja té la guia
per fer més present
Catalunya a Europa

P6-11

Els observadors internacionals van presentar ahir l’informe sobre el judici de l’1-O ■ ACN

La plataforma International Trial Watch denuncia la sentència del TS

Violació massiva de drets

Lluís Puig. Exconseller a l’exili

“Prefereixo lluitar
judicialment lliure
que empresonat”

CULTURA I ESPECTACLES P28

Margarit
guanya
el premi
Cervantes
Primer guardonat
en llengua no
castellana

Cuixart demana
la nul·litat de
la sentència
És el pas previ al recurs al Tribunal
Constitucional amb la vista posada en el
Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg

NACIONAL P13

ERC manté el no
a Sánchez i el
repta a dialogar
El president espanyol rebaixa el to i ara
parla de crisi política i no de convivència
a Catalunya i obvia el Codi Penal



2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE DEL 2019

ichela Murgia, al
seu assaig Ins-

truccions per fer-se
feixista, elabora un
conjunt de regles que,
en aparença, podrien

formar part d’un decàleg del bon fei-
xista i que, en realitat, són justament el
contrari. Sota la superfície, hi ha una
ironia sagnant, un retrat precís, quirúr-
gic i demolidor de l’extrema dreta i del
seu auge contemporani. Diu, per ex-
emple: “No ens podem convertir en
feixistes sense un enemic, perquè per
posar-se a governar, el feixisme ha
d’oposar-se a.” Els conceptes d’adver-
sari o d’antagonista polític són per als
demòcrates i afirma Murgia que és bo
que els demòcrates considerin els fei-
xistes com a tals –adversaris o antago-
nistes– perquè el sol fet de nomenar-
los així ja legitima l’extrema dreta. És el
que ha passat a Espanya. A poc a poc,
amb lentitud, però amb persistència, el
feixisme ha tret el cap en tertúlies, en
les notícies, en els titulars dels diaris,
en programes frívols i de divertiment.
Com si es tractés d’una opció normal i

respectable. Ja havien triomfat abans
de les eleccions, com recordava molt
bé l’Alba Sidera en referir-se a l’ascens
feixista a Itàlia. Ben pocs han estat els
que han fet cas de les paraules que va
dir Chirac l’any 2002 quan es va negar
a enfrontar-se a Le Pen: “Davant la in-
tolerància i l’odi, no hi ha transacció
possible, ni comprensió possible, ni de-
bat possible.”

El feixisme s’ha instal·lat amb como-
ditat. ¿És culpa de l’independentisme
català, com molts afirmen? Aquesta hi-
pòtesi inclou una evidència, una false-
dat i una mancança. L’evidència
d’aquell enemic que deia Murgia; la fal-
sedat (terrible, contaminant) de com-
parar i igualar un moviment pacífic i de-
mocràtic amb la violència feixista; i la
mancança implícita que vol dir reconèi-
xer que un estat com l’espanyol només
ha sabut trobar en el feixisme un antí-
dot contra una reivindicació política.
Aquest feixisme d’ara prové d’antigues
rancúnies, de la falta d’un projecte en-
grescador, de les proclames oficials
(des del poder) pronunciades com si
fossin arengues bèl·liques. Ve d’aquí.

M

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

L’enemic i les
arengues

A poc a poc, amb lentitud,
però amb persistència, el
feixisme ha tret el cap en
tertúlies, en les notícies, en
els titulars dels diaris

s mig novembre, i ha arribat el
fred. Hi ha dies de gener que no
en fa tant. Ja remetrà. La veritat

és que a la zona marítima on visc, el
fred, al contrari de la calor, és benig-
ne. Diem fred perquè no tenim cap al-
tra paraula. Si, segons diuen, els es-
quimals disposen d’un munt de mati-
sos per dir blanc perquè no és igual el
blanc d’allà lluny que el d’aquí a prop i
el del matí és diferent del de la tarda,
el fred també hauria de tenir grada-
cions verbals. No és el mateix el fred
de Lleida que el fred del Maresme, per
no parlar dels països del nord. Som un
producte dels romans imperials. Com
que anaven tot el dia amb sandàlies,
faldilles i túniques, ens van transme-
tre una única expressió per dir fred
perquè el notaven de manera excep-
cional uns dies a l’any. Al diccionari
trobaríem paraules que intensifiquen
el fred, però sempre queden massa li-
teràries. Al Maresme no ens calen.

Em ve a la memòria el fred atroç
que vaig patir el febrer del 2003 al
Quebec. Artur Mas, que es volia pro-
mocionar com a successor de Jordi Pu-
jol, va fer un viatge al país francòfon

É

que manifesta incomoditat de pertà-
nyer al Canadà. El van acompanyar as-
sessors, agents econòmics, i també
cuiners que havien de mostrar als que-
bequesos la riquesa de la nova cuina
catalana, Santi Santamaria entre ells.
Jo hi era, amb una pila de periodistes
més. A Mont-real hi havia convocada
una manifestació contrària a la guerra
de l’Iraq que en aquell moment patro-
cinaven els presidents Bush, Blair i
Aznar. Els expedicionaris catalans ens
hi vam unir. Formàvem una bona co-
lla. Els assessors de Mas van treure
dues banderes catalanes. Feia un fred
que pelava. Vint-i-dos sota zero, ens

van informar. Els carrers estaven en-
tre nevats i glaçats. Vaig entrar a una
botiga a comprar-me una gorra que
em cobrís. El tràmit va ser lent. Quan
vaig sortir, no vaig localitzar els com-
panys. Comptant que havien avançat
amb la manifestació, vaig anar enda-
vant. No hi eren. Tampoc més enrere.
Vaig fer el recorregut dues vegades.
Vaig escoltar el míting final. Les ulle-
res se’m glaçaven. Les galtes se m’en-
carcaraven. Els peus eren de cartró.
Vaig decidir tornar a l’hotel. Recordo
el portal d’una casa on em vaig dir: de-
mà et trobaran aquí cadàver. A l’habi-
tació em vaig mirar al mirall. Omar
Sharif, a Doctor Zhivago, estava me-
nys morat després de travessar a peu
la Rússia nevada. Quan em vaig haver
refet vaig baixar. Els vaig trobar tots
en una sala caldejada. No havien se-
guit pas la manifestació. Amb l’acte de
presència momentània havien quedat
en paus. Vaig ser victorejat com un he-
roi. La cònsol espanyola va exclamar:
“¡Y con un abriguito de noche fresca
de verano!” Per dins anava més prote-
git, però era l’abriguito que usem a
marina els súbdits de Roma.

“En un viatge al
Quebec amb Artur
Mas vaig pensar que
me’n moriria

Vuits i nous

Gradació del fred
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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La vinyeta
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La justícia espanyola s’ha
convertit en una anomalia eu-

ropea pel que fa al funcionament
democràtic dels tribunals; especial-
ment pel que fa a la manera com ha
afrontat el conflicte polític català
condemnant els líders independen-
tistes per delictes inexistents i tre-
pitjant els drets de defensa, com es
va poder comprovar en el judici del
Suprem i com corrobora el recurs
de Dolors Bassa, que denuncia que
és grotescament confosa en la sen-
tència de l’1-O com a consellera
d’Ensenyament, quan no ho era.
Una polititzada i irregular actuació
judicial que ahir mateix denunciava
Jordi Cuixart en el seu recurs, però
que també han posat de manifest
amb rotunditat els observadors jurí-
dics internacionals que van seguir el
judici. Les conclusions de l’Interna-
tional Trial Watch presentades ahir
són inapel·lables: en el judici de l’1-O
hi va haver una “violació massiva”
de drets i principis jurídics.

L’arbitrarietat de la sentència
és impresentable davant les demo-
cràcies veïnes de la UE; com ho de-
mostra la decisió de la justícia esco-
cesa respecte a l’euroordre del Su-
prem contra Clara Ponsatí de dei-
xar ahir l’exconsellera en llibertat,
sense ni retirar-li el passaport. Una
llibertat que també mantenen a
Bèlgica el president Puigdemont i
els exconsellers Comín i Puig, mal-
grat les euroordres. Sense oblidar
el revés que suposa el dictamen de
l’advocat general de la UE, que de-
fensa la immunitat d’Oriol Junque-
ras com a eurodiputat, o l’informe
del Grup d’Estats Contra la Corrup-
ció del Consell d’Europa, que con-
demna l’Estat espanyol per la poli-
tització de la justícia. Tot plegat evi-
dencia la falta d’integritat demo-
cràtica de la justícia espanyola, si
més no davant la dissidència pacífi-
ca que suposen moviments com
l’independentisme català.

La justícia
espanyola,
una anomalia

EDITORIAL

ncara n’hi ha que, a hores d’ara,
mostren la seva sorpresa pel me-
teòric ascens de la ultradreta de

Vox en les eleccions de diumenge.
Cert, han doblat el nombre de diputats
i han obtingut un milió més de vots.
Un total de 3.640.063 ciutadans van
votar-los. Més de tres milions i mig
d’espanyols sense cap escrúpol a l’ho-
ra de donar suport a un partit feixista,
xenòfob, racista, masclista i anticata-
là. Tot allò i més que representava el
franquisme que tanta gent va comba-
tre i que tant ens vam alegrar de dei-
xar enrere el 1978, o així ens va sem-
blar a molts.

La crua realitat és que tots aquests
votants de Vox i, per extensió, ells ma-
teixos feixistes, racistes, xenòfobs,
masclistes i anticatalans, ja hi eren. Hi
han estat sempre, i votaven. El que
passa és que no votaven un partit prò-
piament feixista com han fet ara, sinó
que donaven suport al Partit Popular,

E “El feixisme de
Vox feia temps que
s’incubava entre els
amics, coneguts i
saludats del PP

que es presentava davant els electors
com de dreta moderada. Un partit
nascut justament de les entranyes del
règim anterior amb el fundador Ma-
nuel Fraga Iribarne al capdavant, sí,
aquell de “La calle es mía” pronuncia-
da arran d’uns disturbis en què la Poli-
cía Nacional havia repartit de valent,
que difícilment podria renegar del

franquisme que l’havia apadrinat i co-
vat. Un PP que va combregar també
amb molts dels postulats que propug-
na ara Vox. De fet, Santiago Abascal
havia tingut càrrecs al PP i va rebre
tot el suport d’un altre feixista com Jo-
sé María Aznar a l’hora de crear Vox.
Aznar volia desgastar Mariano Rajoy i
així els ha sortit la jugada. Vox, prime-
ra força a llocs com Múrcia, i alguns
indrets d’Andalusia.

El feixisme campant al seu aire ar-
reu, després que hagi estat blanquejat
pel mateix PP i per Cs en ser admès
com a soci de govern a Andalusia i a
Madrid, amb l’ajut inestimable dels
mitjans de comunicació i de progra-
mes de gran èxit com El hormiguero.
Quin fàstic tot plegat.

Alguns s’excusen dient que ha estat
l’independentisme que ha fet rebrotar
el feixisme. S’obliden que l’ou de la
serp feia temps que s’incubava entre
amics, saludats i coneguts.

Ja hi eren
Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Ahir es van presentar el disc i el llibre de La Mara-
tó de TV3, que el 15 de desembre torna a la seva
cita de Nadal i que en aquesta edició estarà dedi-
cada a les malalties minoritàries. En el disc hi ha
artistes de renom com Noa, Alan Parsons, Ama-
ral, Roger Mas i Els Catarres.

PORTAVEU D’INTERNATIONAL TRIAL WATCH

Torna ‘La Marató’

L’informe dels observadors del judici del procés,
coordinats per la plataforma International Trial
Watch, és demolidor. S’han vulnerat els drets més
fonamentals i s’ataca el principi de legalitat penal,
segons els 62 observadors que ho han estudiat,
34 dels quals són de 17 països diferents.

-+=

-+=

Premi Cervantes
Joan Margarit

Informe demolidor
Anaïs Franquesa

-+=

Lluís Bernabé

El poeta català és el primer escriptor que rep el
prestigiós premi Cervantes sense tenir el castellà
com a primera llengua en la seva obra. El jurat ha
considerat que ha enriquit tant la llengua espa-
nyola com la llengua catalana i representa la plu-
ralitat de la cultura peninsular.

POETA

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ LA MARATÓ de TV3
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Com se silencia
el feixisme?

l resultat de les eleccions de diumenge mostra que
Vox té una presència similar a la d’altres formacions

feixistes a Àustria, Holanda i Alemanya. Més enllà de la
nostra preocupació davant l’enlairament del feixisme, la
pregunta és ara com aturar-lo. Què podem fer quan
l’extrema dreta forma part de la nostra realitat en el
marc de l’expansió dels ultres a Europa.

Dir que al feixisme se’l venç des de l’esquerra és cert
només en part. També hi ha feina a fer des del centre i la
dreta. Si no, els masclistes i xenòfobs no surten de

l’agenda mediàtica.
Catapultada per la crisi econòmica,
Albada Daurada va arribar a ser la
tercera força a Grècia –com ara ho
és Vox a Espanya–, però un combat
sostingut des de diversos fronts
ha fet que s’esllangueixi. El silenci
de la premsa després d’haver
tractat els líders de la ultradreta

com si fossin estrelles de cine, la lluita al carrer, el setge
judicial i la pugna amb altres partits en els comicis del
juliol van expulsar la formació neonazi de l’arc
parlamentari grec.

Avui, les oficines de la seu d’Albada Daurada a Atenes
estan a la venda, la premsa només n’informa quan allò
que explica pot fer mal a l’organització feixista i les
autoritats miren amb lupa els permisos perquè facin
qualsevol acte. L’objectiu és reduir els intolerants. Sense
treva. Perquè si l’extrema dreta avança, la resta anem
enrere.

E

Quan
l’extrema
dreta avança,
tota la resta
anem enrere



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE DEL 20194 | Punt de Vista |

1
any

El govern de May accepta
l’acord pel Brexit. Després
d’una llarga reunió, l’executiu
britànic signa l’esborrany del
pacte amb la Unió Europea.

10
anys

20
anys

La visita del president Barack
Obama a Pequín i Xangai marca
una estratègia més pragmàtica
en la relació dels EUA amb el
gegant asiàtic.

Jordi Pujol centrarà el debat
d’investidura en l’autogovern i
el pacte fiscal. ERC i el PP
decidiran el vot després del
discurs.

Acord pel ‘Brexit’ EUA-Xina Debat d’investiduraTal dia
com
avui fa...

“No oblideu mai
que, al capdamunt,
l’Estat és en mans
dels polítics
esdevinguts els
servents dels que
tenen el poder: els
rics

m moc entre el desig i l’esperan-
ça, he perdut la fe. Opino amb un
“potser”. Ara, m’apassiona el tsu-

nami pels carrers. Però... aquests ac-
tes, faran reaccionar els que manen,
els que de veritat manen a l’Estat es-
panyol, a Europa...? Cada cop veig més
clara una descripció social basada en
els savis Marx i Engels. Sí... sí!! Parlo
d’aquells que potser hauríem d’exhu-
mar i posar-los al bell mig del mapa del
planeta. El mapa de veritat, el que ens
mira des de l’Equador.

OBRIM ELS ULLS, SÀPIENS!!! Al fons de tot
plegat, hi ha la riquesa acumulada en
algunes mans del món. Unes mans amb
afany d’arreplegar amb cobdícia el que
sigui, pedres precioses, pintura, or, di-
ners... uns diners que són el símbol de
les pedres precioses, la pintura, l’or i
dels diners... hotels impensables...
iots... i objectes de luxe a tot arreu. Vi-
uen per això i estiren tots els fils de les
nostres vides. Tant, que decideixen
quins servents polítics han de manar.
Els polítics sempre seran nostres...!
xiuxiuegen cada vespre, després de mi-

E rar l’Íbex.

ELS POLÍTICS DELS ESTATS, el poder zom-
bi, entre el diner i el poble. I, el poble, el
poble som nosaltres. Tu i jo, i tots ple-
gats. Ells, els boigs pels diners i la rique-
sa, manen les lleis sindicals, els impos-

tos, les jubilacions. Manen què cal que
la Unió Europea decideixi. Manen què
han de fer els pobles. Separar-se???
Sisplau!!! Separar-se un poble que
manté mitja península? Que mai, mai
no ho voldran... Que se’ns han rifat des
del primer mil·lenni constantment...
Som al bell mig d’un pas estratègic, en-
tre una península quasi buida i el conti-
nent ric. Som el tap. Al llarg del mil·len-
ni hem sigut dels poders francesos,
dels espanyols, dels francesos, dels es-
panyols. Els anglesos han vingut a fa-
vor nostre quan els ha convingut..., si
no ens han deixat plantats. Fins i tot,
un dictador militar va anar a caçar el
nostre president, que acabava d’exi-
liar-se, i el va assassinar. Fe? En què?
En la Natura més immediata. La terra,
el mar... la neu, la pluja... si no la fem
malbé. República? Només en conservo
el desig i l’esperança.

I, ALERTA... MOLT ALERTA, catalans! No
oblideu mai que, al capdamunt, l’Estat
és en mans dels polítics esdevinguts els
servents dels que tenen el poder: els
rics.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

El desig i l’esperança
Tribuna

l Museu Casa de
la Moneda dedica

una exposició als 75
anys del DNI. Ara que
el ministre de l’Inte-
rior, Fernando Gran-

de-Marlaska, persegueix la República
digital catalana per blindar el DNI que
nos dimos entre todos, el poc visitat
museu de la Fábrica de Moneda y Tim-
bre recrea com neix l’invent franquista
d’identificar el ciutadà amb un carnet i
un número. I sí, efectivament, Franco,
amb la immodèstia que acostumen a
tenir els dictadors, es va reservar per a
ell el número 1 del primer DNI creat per
decret el 2 de març del 1944. El con-
curs públic que va fer el règim oferia
30.000 pessetes al guanyador i l’en-
càrrec el va guanyar la catalana Rieus-
set. El BOE del 29 de novembre del
1946 publica que l’elegit és Don Aquili-
no Rieusset Planchón per l’atenció
prestada als materials que blinden la
inalterabilitat del carnet de fotografia i
empremta dactilar. Però no és fins al
1951 que s’expedeix el primer DNI i ar-
renca el tripijoc de la numeració. L’1

per a Franco, el 2 i següents per a la se-
va família, el 10 seria el del futur prín-
cep Joan Carles, l’11 el de l’ara reina
emèrita Sofia, el 12 el d’Elena de Borbó
i el 13... El 13 és anul·lat per sempre per
superstició. La numeració salta llavors
al 100, i fins al 158 hi havia escollits del
cercle del dictador, però amb vets: no
en va reservar cap a Serrano Suñer ni
als germans i, en canvi, va reservar un
número d’elit a Carrero Blanco. Les jo-
ies de l’exposició són els DNI de Simón
Garnica Gómez i de José Menéndez
Rocamora, dos desconeguts que ho
deixen de ser quan s’aprecia que sota
dues perruques diferents s’hi amaga el
mateix Santiago Carrillo. Són obra de
Domingo Malagón, el geni del Partit
Comunista que excel·lia en les falsifica-
cions. El seu art era lloat per Jorge
Semprún i per Miguel Núñez, que un
dia va suar quan un guàrdia civil li va
exigir la documentació en un vagó.
Quan li va entregar el carnet falsificat,
l’agent el va enarborar i el va exhibir als
altres viatgers com a exemple d’anar
ben documentat per la vida.

E

Full de ruta
David Portabella

Franco tenia
DNI català

El Museu Casa de la Moneda
reviu els 75 anys de l’invent
franquista i com el tirà es va
quedar el número 1, mentre
que el comunista Malagón
excel·lia en les falsificacions Parlem de

democràcia,
estúpids!
b Quina misèria, no ja polí-
tica sinó a més intel·lectual,
i manca de valors democrà-
tics que tenen molts polí-
tics de primera fila a Espa-
nya, amb una política de
trinxeres i de l’“a por ellos!”.
Es diu que el dia d’elec-
cions és una festa de la de-
mocràcia, l’onze de novem-
bre de 2019 ha estat una
“desfeta democràtica” pel
fracàs de Pedro Sánchez,
que va errar en la previsió
de pujar en escons, amb
una despesa per les elec-
cions de 136 milions d’eu-
ros. El PP puja i es dispara
Vox (no faré un acudit amb
el verb disparar tractant-se
d’un partit d’ultradreta),
que aconsegueix 3,6 mi-
lions de vots i 52 diputats.
Si amb els governs del PP i
el PSOE el TC tenia feina,
amb Vox, que destapa la

caixa dels trons, ja es po-
den anar preparant per fer
hores extres ses senyories.
Aquest partit neofalangista
ja ha anunciat, per boca
d’Abascal, que presentarà
propostes al Tribunal Cons-
titucional per il·legalitzar
els partits independentis-
tes, que s’ha de detenir i
emmanillar el president
Torra i entregar-lo a les au-
toritats, tancar TV3 i Cata-
lunya Ràdio, eliminar les
autonomies, els Mossos a
la picota, intervenir Ense-
nyament, etcètera.

Els partits espanyols van
donar carta de naturalesa
de partit democràtic a Vox i
ara n’hauran d’entomar les
conseqüències i que no es
queixin, els van donar totes
les facilitats, a més de tenir
una gran part de televisions
i mitjans informatius de
l’establishment a favor, la
democràcia queda en qua-
rantena.

Ara ve el cruixir de dents,

una raó més per voler mar-
xar d’aquest femer. Adeu!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

L’auge de la
ultradreta
b “El que els feixistes odien
és la intel·ligència” (Miguel
de Unamuno, 1864-1936).
“El feixisme és una mentida
explicada per pinxos” (Er-
nest Hemingway, 1899-
1961). “Quin espant que
causa el rostre del feixisme!
Duen a terme els seus
plans amb precisió artera
sense importar-los res”
(Víctor Jara, 1932-1973).
Com a demòcrata sento
vergonya aliena pels resul-
tats aconseguits per Vox i
tinc els meus dubtes si pa-
ga la pena pertànyer a una
Europa que permet l’exis-
tència de partits d’ultradre-
ta. L’auge de les formacions
ultradretanes és compara-
ble a l’epidèmia de pesta

negra que va assolar el con-
tinent el segle XIV. En con-
seqüència i per tal d’evitar
la seva propagació, tolerant
situacions similars a les
provocades pels feixismes
dels anys 30, és imprescin-
dible que els que tenen la
responsabilitat de salva-
guardar els valors europeus
emprenguin, amb caràcter
d’urgència, les accions per-
tinents per tal d’erradicar la
plaga. Només per respecte
als milions de víctimes del
feixisme, no es pot consen-
tir que en ple segle XXI la
ultradreta pugui utilitzar i
es beneficiï dels mecanis-
mes democràtics que per-
meten accedir a les institu-
cions talment com va suc-
ceir a l’Alemanya nazi. Per
cert, a l’Alemanya actual, la
tolerància en aquest tema
és zero. La resta d’Europa
hauria de fer el mateix.
JAUME FARRÉS
Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
gat)

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

othom pot tenir
males idees, però

no totes afecten tant
a tothom com la del
candidat Pedro Sán-
chez el dia que va de-
cidir repetir les elec-

cions espanyoles. (O potser qui ho va
decidir va ser l’Iván Redondo, el seu
assessor visionari, que, a hores d’ara,
ja deu haver contactat amb l’Albert Ri-
vera, per fer un sit and talk i entendre
què ha passat). Fa tot l’efecte que hi ha
idees com ara les que van tenir el can-
didat Pedro Sánchez, el seu assessor
Iván Redondo o el nou jubilat Albert Ri-
vera que porten només a fotre’s un pa
com unes hòsties, tal com va escriure
Joaquim Nadal la nit de les últimes
eleccions espanyoles. Per entendre’ns,
que hi ha idees que només serveixen
per fer un disbarat o un mal negoci.
Qui també va titular d’aquesta manera,
Un pa com unes hòsties, el llibre que va
escriure sobre el procés va ser en Jo-
sep Antoni Duran i Lleida, un altre il-
lustre retirat. Va publicar-lo l’any 2017.
L’he fullejat. Hi feia tot de pronòstics i
advertiments sobre el que pensava
que podia passar. “Si el procés trenca
CIU i el PSC i enforteix ERC i Ciuta-
dans, haurem fet un pa com unes hòs-
ties”, hi deia. Un altre il·lustre visionari,
en Duran! Davant els darrers resultats
electorals, ja es veu que no ho va en-
certar gaire: CIU ha canviat de nom,
però es manté i fins i tot puja; el PSC
resisteix, si bé a la baixa; ERC ha gua-
nyat també a la baixa; el tsunami elec-
toral s’ha emportat Ciudadanos urnes
avall i un altre tsunami ha tret els ciu-
tadans al carrer. Em fa pensar en la
darrera macroenquesta del CIS, dies
abans de les eleccions. No van endevi-
nar el resultat de ni un sol partit. “El
CIS no és una casa d’endevinalles”, ha
dit José Fèlix Tezanos, el seu president,
per justificar-se. No, si ja es veu. Hau-
rien de buscar una altra feina.

T

De set en set
Xavier Cortadellas

Males idees

Aamer Anwar, ADVOCAT DE CLARA PONSATÍ

“La sedició és un delicte del segle XVI creat per monarques
per parar les revoltes de la gent que volia els seus drets”

La frase del dia

“Ho concreto
avui, amb la
impunitat amb què
els governs del PSOE
han consentit –per
convenciment?;
millor, per covardia–
que la magnífica
tomba del dictador
hagi sobreviscut en
un lloc públic tan
transitat

n el moment de redactar aquest
article, Franco continua descan-
sant plàcidament a la seva tom-

ba del Valle de los Caídos. Quan es pu-
bliqui, el seu plàcid descans serà en un
altre indret de l’Estat, obert a l’adora-
ció perpètua dels seus seguidors, que
encara són nombrosos.

EL TRASLLAT –produït com a torna ofer-
ta a milions de demòcrates espanyols–
no posa fi a una de les més grans igno-
mínies d’un aspecte de la pitjor Transi-
ció, que, lluny d’acabar-se, rebrota, ca-
da dia que passa, en els seus aspectes
més negatius. Els principals i únics
responsables que això hagi estat així
no són altres que els diversos governs
socialistes d’“esquerra”, que han go-
vernat el Regne d’Espanya des del
1982.

QUE HAGIN HAGUT DE PASSAR quaranta
anys, entre governs de la UCD, el PP i el
PSOE –sòlidament agermanats tots en
la protecció de les restes d’un dels més
sanguinaris dictadors que registra la
història contemporània europea–,
constitueix un dels fets més escandalo-
sos del segle XX i del present.

VOLER PRESENTAR AVUI, per part del
PSOE, el trasllat –amb tots els ho-
nors– de les restes del dictador d’un
lloc a l’altre –de Cuelgamuros al Par-
do– és un dels majors exemples que la
llavor plantada per Franco des del
1936 ha trobat una terra ben abonada
entre els populars i socialistes perquè
continués creixent durant el període
històric, que és, en alguns aspectes no
menors, una pura continuïtat, disfres-
sada, del règim dictatorial franquista.

DETERMINATS HÀBITS DEL PASSAT –avui
no s’escau parlar de la justícia– conti-
nuen gaudint de bona salut. Entre els
elements més propis del règim de
Franco, cal destacar l’odi de l’Estat es-

E panyol i dels seus governs contra Cata-
lunya, les seves institucions i els seus
dirigents. Ho concreto avui, amb la im-
punitat amb què els governs del PSOE
han consentit –per convenciment?;
millor, per covardia– que la magnífica

tomba del dictador hagi sobreviscut en
un lloc públic tan transitat.

NO HEM D’OBLIDAR que a la tomba d’a-
quell assassí que els socialistes han
conservat amb tanta estima durant
tants anys, es custodiaven les restes
d’aquell que va causar, només als
fronts, uns 300.000 morts; que a la se-
va columna de la mort, entre Sevilla i
Madrid, Franco va executar 150.000
persones, que en ocupar Badajoz foren
assassinats 1.437 republicans;
12.507, a Sevilla; 6.019, a Huelva;
3.280, a Navarra i 1.927, a la Rioja.

EL MATEIX FRANCO –aquell que ha gaudit
d’una magnifica estada en un indret
privilegiat on es respira aire pur– va
afirmar que a Catalunya havia assassi-
nat 54.000 persones; 70.000, a Ma-
drid, i 20.000 a València. Paul Preston
ha escrit que “les diferències entre el
nombre de morts en mans republica-
nes i en mans dels rebels són abis-
mals”; sense oblidar que, de totes elles,
l’únic responsable va ser el mateix
Franco per haver provocat una guerra,
el nombre total de víctimes de la qual
s’apropa al milió de persones.

EN AQUESTES CONDICIONS, ningú no po-
drà negar la llarga ignomínia que supo-
sa que l’esquerra espanyola hagi hagut
d’obrir un nou període electoral per, a
la desesperada, procedir a fer allò que
hauria d’impregnar de manera ines-
borrable la seva consciència –només
política?–, des del moment en què els
espanyols li van atorgar la majoria ab-
soluta per governar en solitari. Pel que
és fàcil deduir, el PSOE ha hagut no-
més de canviar de lloc els ossos d’aquell
assassí per intentar enganyar la ciuta-
dania fent-li creure que el seu antifran-
quisme és quelcom més que un oportu-
nisme matusser. Massa gent s’ho creu-
rà. És així de trista la nostra realitat
política?

Jaume Sobrequés i Callicó. Historiador

‘Venerables’ restes
Tribuna



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE DEL 20196 |

Sánchez parla ara
de “crisi política” i
obvia el Codi Penal
i Esquerra es
manté en l’“ara no”

La plataforma
presenta a Madrid
l’informe que
conclou que s’hi van
vulnerar drets

Trial Watch,
contra el
judici del
Suprem

Trobada d’ERC
i el PSOE per
al ple
d’investiduraNacional

El jutge del Tribunal
d’Edimburg que ha de de-
cidir sobre la petició d’ex-
tradició a l’Estat espanyol
de l’exconsellera Clara
Ponsatí va deixar-la ahir
en llibertat sense càrrecs i
sota fiança i sense retirar-
li el passaport, tal com ha-
via sol·licitat el seu advo-
cat i després que Ponsatí
prestés declaració durant
uns pocs minuts. “Hem
guanyat la batalla, però no
la guerra. Encara queda
un llarg camí”, afirmava
Ponsatí a la sortida dels
tribunals a dos quarts de
quatre de la tarda, segons
informava el seu advocat,
Aamer Anwar, a través del
seu compte de Twitter.

El judici sobre l’ordre
europea d’extradició pels
càrrecs de sedició, malver-
sació, desobediència i pre-
varicació sol·licitada pel
jutge d’instrucció del Su-
prem Pablo Llarena no co-
mençarà fins al dia 12 de
desembre, tal com va fixar
ahir el magistrat del jutjat
4 de la capital escocesa.

Sense exemples de crim
Poc abans d’entrar a la vis-
ta, l’advocat de Ponsatí ha-
via declarat als periodistes
que “el delicte de sedició és
un crim del segle XVI creat
pels reis i reines per aturar
les protestes populars que
reclamaven la llibertat”.
L’advocat hi afegia que
“per sort a Escòcia es va
abolir fa molt de temps” i
qualificava la nova petició
de Llarena d’un “abús del
procediment d’extradició
i de l’euroordre” perquè
acusa Ponsatí “de tot però

no dona detalls ni exem-
ples de cap suposat crim”.

Abans-d’ahir, Aamer
Anwar havia explicat en
un comunicat que l’ara
professora de la universi-
tat escocesa de Saint An-
drews feia front a una no-
va petició d’extradició so-
ta l’acusació de sedició per
la seva participació en “el
referèndum d’indepen-
dència pacífic del 2017”.
Qualificava la petició de
Llarena de “plena de con-
tradiccions” i “confusa” a
l’hora d’explicar de quins
delictes s’acusava Ponsa-
tí, un fet que va provocar
que la justícia britànica la
rebutgés en un primer mo-
ment, però que va acabar
acceptant després dels
aclariments presentats
pel magistrat espanyol.

Ponsatí refusa total-
ment el delicte de sedició i
el seu advocat avisa que
“extradir-la podria signifi-
car que fos condemnada a
15 anys de presó” i qualifi-
ca la nova euroordre d’ex-
emple de “revenja judicial
amb motivació política”.

Ponsatí s’havia presentat
a les onze del matí d’ahir
acompanyada del seu ad-
vocat a la comissaria de
policia de St. Leonard de la
capital escocesa, des d’on
va ser traslladada a la seu
dels tribunals per prestar
declaració davant del jut-
ge. La declaració al jutjat 4
de la capital estava previs-
ta per a les dues, però final-
ment va començar al vol-
tant de les tres de la tarda.
La vista va durar pocs mi-
nuts, fins que el jutge va
decidir deixar l’exconse-
llera en llibertat sota fian-

Xavier Miró
BARCELONA

Edimburg deixa lliure 
TRIBUNAL · El jutge de la capital
escocesa la deixa en llibertat sense
retirar-li el passaport JUDICI · Fixa per
al 12 de desembre l’inici del judici
d’extradició POLÍTICA · L’advocat veu
“motivació política” en l’ordre espanyola

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

“Sostindrem que no
es garanteix un judici
just quan els membres
del govern han estat
empresonats”
Aamer Anwar
ADVOCAT DE CLARA PONSATÍ

“Hem guanyat la
batalla, però no la
guerra. Encara queda
un llarg camí”
Clara Ponsatí
EXCONSELLERA D’EDUCACIÓ QUE
AFRONTA UNA ORDRE D’EXTRADICIÓ

Anwar avançava en el seu co-
municat d’abans-d’ahir que
basaria la defensa en el fet que
a l’Estat espanyol no es res-
pectaria el dret a un judici just
tenint en compte que els ex-
companys de govern de Pon-
satí que es van presentar als
tribunals han estat condem-
nats conjuntament a penes de
100 anys de presó. Anwar con-
cloïa que, en cas de ser extra-
dida, Ponsatí s’enfrontaria a
un “xou judicial on l’únic vere-

dicte possible seria el de cul-
pabilitat” i avançava que du-
rant el judici a Escòcia presen-
taria “evidències” que l’entre-
ga seria “injusta i incompati-
ble amb el respecte als drets
humans” de la defensada.
“Votar per la independència
no és un crim”, concloïa Anwar
en el comunicat on informava
que la intenció de Ponsatí era
acusar el sistema judicial es-
panyol amb exemples de “po-
lítics que han interferit en el

procediment”. En el comuni-
cat d’ahir després de la posa-
da en llibertat de Ponsatí, An-
war posava noms i cognoms a
alguns d’aquests polítics que
hi han interferit, segons ell: “El
president Sánchez s’ha expo-
sat recentment a acusacions
d’interferències en l’extradició
i el líder del partit d’extrema
dreta Vox opina que Escòcia
n’hauria de rebre les conse-
qüències, si la Clara no és ex-
tradida.”

Ponsatí, acompanyada del seu advocat, Aamer Anwar, ahir rebent
suport en el moment de presentar-se a la comissaria ■ EFE

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

La defensa usarà les declaracions de Sánchez i Vox
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Llibertat
L’APUNT considera que situacions polítiques com les actuals

s’han repetit al llarg dels anys de la història de Catalu-
nya, a Espanya i a Europa i abans eren molt més pit-
jors i convulsos. Margarit ha confessat que el que li va
estranyar no va ser l’aplicació del 155 sinó el fet que
no es plantés l’exèrcit espanyol a Barcelona tenint pre-
sents els temps passats.Emma Ansola

El poeta Joan Margarit va rebre ahir el premi Cervan-
tes. L’escriptor, crític amb els polítics actuals, ha escrit
sobre la llibertat i adverteix que paraules com llibertat
i democràcia s’han fet malbé en els darrers anys. Al
llarg de les moltes entrevistes que li han fet els darrers
anys, Margarit és crític amb la situació política, però
no en fa un casus belli perquè contràriament a això

Anar a Brussel·les sense
haver de fer escala a Ma-
drid. El govern busca dis-
posar de veu pròpia a Eu-
ropa i augmentar la in-
fluència catalana en els de-
bats i a la vida social i polí-
tica comunitària. Així ho
va defensar ahir el conse-
ller d’Acció Exterior, Al-
fred Bosch, en la presenta-
ció del llibre blanc del pla
Europa, aprovat dimarts
en la reunió del consell ex-
ecutiu. “Volem ser actors
rellevants”, va reivindicar
el conseller, que va des-
criure la iniciativa, elabo-
rada a partir d’aporta-
cions del món acadèmic i
institucional i d’un procés
participatiu, com una eina
per trobar l’encaix de Ca-
talunya a Europa. “És la
guia per intentar-ho, el lli-
bre blanc és un pla, com
tots impugnables, qui sap

si aquest ho serà o no. Con-
vido aquells que tenen ten-
dència a impugnar el futur
que reflexionin si té sentit
anar a impugnar-lo”, va
reptar Bosch, en referèn-
cia al govern espanyol, que
ha recorregut contra el pla
d’acció exterior i manté
una croada contra les dele-
gacions a l’exterior. “Em
sembla d’una curtesa de
mires”, va lamentar.

El pla representa l’aspi-
ració catalana de ser in-
fluent en els grans debats
europeus i dotar d’una vi-
sió de país sobre els grans

reptes i posa l’accent en el
paper de la ciutadania a
l’hora de construir Euro-
pa. En aquest sentit, el go-
vern demana enfortir el
rol del Parlament Europeu
perquè sigui molt més ac-
tiu en la presa de deci-
sions: “Cal que el Parla-
ment Europeu sigui un
parlament sobirà que no
està segrestat pels estats
membres i que respon da-
vant dels ciutadans euro-
peus.”

Exteriors aposta per
entomar qüestions con-
trovertides com ara l’am-

pliació interna de la UE,
donar un nou impuls a la
descentralització dels
fons europeus i renovar la
prioritat mediterrània en
el capítol de veïnatge.

Bosch va remarcar que
fins i tot els qui no són par-
tidaris de la República ca-
talana comparteixen que
cal disposar d’un projecte
europeu: “Tenir un projec-
te europeu és la primera
pedra per tenir veu pròpia
i aquesta es una reivindi-
cació que apel·la a tots els
ciutadans de Catalunya,
sigui quina sigui la seva
orientació política.”

“Europa ha de deixar de
ser un club d’estats per
passar a ser de la gent”, va
defensar la secretària
d’Acció Exterior i de la UE,
Mireia Borrell. El govern
es proposa contribuir a fer
una Europa més democrà-
tica amb un reforç de la
unió política, més enllà de
l’econòmica. ■

Exteriors presenta un llibre
blanc per dotar Catalunya
de “veu pròpia” a Europa
a Bosch defensa el Pla Europa com una eina per guanyar influència en els
grans debats europeus a El conseller aposta per empoderar l’eurocambra

Emili Bella
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

“És inqüestionable
que som europeus i
que volem continuar
sent-ho de ple dret. Per
això hem fet el pla”
Alfred Bosch
CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

El conseller Bosch, escoltant la secretària general d’Acció Exterior, Mireia Borrell, amb la periodista Teresa Carreras ■ ACN

“Apostem per una
Unió Europea que
reconegui subjectes
polítics més enllà
dels estats”
Mireia Borrell
SECRETÀRIA D’ACCIÓ EXTERIOR I DE LA
UNIÓ EUROPEA

ça i sense retirar-li el pas-
saport en no apreciar cap
risc de fugida.

Coincidint amb la seva
declaració als tribunals,
l’exconsellera d’Educació
posava en marxa ahir ma-
teix la plataforma de dona-
cions per finançar la seva
defensa. En la pàgina digi-
tal de la plataforma de do-
nacions, Ponsatí explica
que el procediment pot
durar setmanes o mesos i
que és difícil avaluar-ne el
cost perquè requereix pre-
paració i investigació te-
nint en compte que es vo-

len aportar “milers de pà-
gines de defensa”, trans-
cripcions del judici que va
tenir lloc al Suprem con-
tra els dirigents catalans,
traduccions jurades i, al-
hora, es vol instruir ex-
perts legals.

Aquests experts que
s’instruirien per a la seva
defensa són advocats, jut-
ges, periodistes i òrgans de
drets humans que ajuda-
ran a redactar informes
per al tribunal i que hau-
ran de viatjar a Escòcia
com a testimonis per apor-
tar proves. ■

Ponsatí



om si fos el dia de la mar-
mota, l’exconseller Lluís
Puig passarà avui un al-
tre cop pels jutjats bel-

gues per la tercera euroordre ja
de l’Estat espanyol. A diferència
del també exiliat Toni Comín,
que afronta una acusació per
sedició i malversació, Puig no-
més està acusat d’aquest darrer
delicte. Tot i això, el terrassenc
corre el risc de ser condemnat a
una pena de fins a vuit anys de
presó.

Com arribarà aquest matí al tri-
bunal?
Amb molta tranquil·litat perquè
en realitat és un problema polí-
tic.

S’esperava que el jutge Pablo
Llarena activés en diferents
moments l’euroordre?
Era cantat que cauria en plena
campanya electoral.

Com explica els ‘tempos’ dife-
rents de les euroordres?

És una manipulació interessada
de la justícia. Els convenia la no-
tícia de la petició de Carles Puig-
demont. I una setmana després
l’altra per continuar alimentant
el discurs que la justícia espa-
nyola és fantàstica i meravello-
sa. És una vergonya jurídica
com es manipulen les eines de
cooperació judicial a la Unió Eu-
ropea.

El jutge és el mateix. L’influirà
d’alguna manera?

Estic convençut que sí. Ens co-
neix des del novembre del

C

2017, ens va retrobar el maig
del 2018 i avui un altre cop. Ell
també deu tenir ganes de gene-
rar una sentència i posar fi a
l’euroordre. Aquest cas és una
despesa per als tribunals bel-
gues que es paga amb diners pú-
blics. Les euroordres també ge-
neren una despesa econòmica
per a Bèlgica.

Quines diferències veu en
aquesta euroordre respecte a
les anteriors?

A la primera extradició ens re-
clamaven per uns sis delictes. A
la del maig del 2018, que no va
entrar a tràmit, només n’hi ha-
via tres o quatre. Ara en el meu
cas només em demanen per
malversació. Dels sis delictes de
què presumptament jo soc cul-
pable, ara només n’ha quedat
un.

Però que, igualment, nega?

És clar. Tampoc s’entén quin ti-
pus de malversació em dema-
nen. Als presos condemnats per
malversació se’ls atribueix
aquest delicte en considerar-lo
medial per poder cometre la se-
dició. Però a mi no se m’acusa
d’aquest darrer crim i, per tant,
el desfalc no seria medial.

Com es defensa de l’acusació?

No hi ha cap factura pagada.

Com explica el rebut de
200.000 euros que han al·legat
per mantenir viu el cas i l’eu-
roordre?

És una intervenció que fa la
Guàrdia Civil a Unipost de Ter-
rassa que tenia per distribuir
saques de correus pel referèn-
dum de l’1-O. Hi van trobar cinc

factures proforma, que és com
un pressupost i no té cap valor
jurídic. Unipost no va fer la fei-
na i no ha facturat ni cobrat.
Per tant, no hi ha malversació.
Si suposem que organitzar un
referèndum és delicte, ni en
aquest supòsit jo hauria comès
cap delicte.

I quant li demanen per això?

Vuit anys de presó. Imagina’t el
que pretenen. Però l’acusació
de malversació és molt feble ju-
rídicament, no s’aguanta per
enlloc. És una vergonya.

Comprarà l’argument el jutge
belga?

La malversació no és delicte
aquí perquè no hi ha lucre. Si un
polític malgasta diners públics,
no és un crim, en tot cas ho fa
malament i a la següent convo-
catòria electoral la gent no el vo-
ta i s’ha acabat el problema.

Passarà factura a l’Estat l’eu-
roordre?

Els quedarà per sempre la mala
fama de manipular les euroor-
dres per als interessos dels jut-
ges i els polítics.

Aquesta setmana l’advocat ge-

neral del TJUE va obrir la porta
a reconèixer la immunitat de
Junqueras, Puigdemont i Co-
mín com a eurodiputats.

Si les notícies jurídiques a Lu-
xemburg, Bèlgica i Estrasburg
són bones i avancem, el procés a
Catalunya estarà més reforçat.

Si el Tribunal de Justícia de la
UE reconeix la immunitat de
Puigdemont i Comín, podria pa-
ralitzar també el seu procés
d’extradició? El posarien en el
mateix sac?

No. Jo prefereixo enllestir-ho,
guanyar-ho i tancar l’expedient.
Llevat que si aturen el cas per la
immunitat de Puigdemont i Co-
mín, Espanya la retiri.

El tercer cop seria ja.

Si Espanya l’acabés retirant,
em quedaria penjat en un núvol
estrany.

De quina manera creu que po-
drà tornar un dia a Catalunya?

Si el govern espanyol no té cap
intenció de dialogar, d’alliberar
tots els presos i els querellats
per haver-se manifestat i de dei-
xar tornar els de l’exili, el futur
és guanyar-ho als tribunals. Pri-
mer negant l’extradició i des-
prés amb un recurs sobre drets
humans a Estrasburg. Això po-
drien ser dos, tres, quatre anys
més, els que siguin, però prefe-
reixo lluitar judicialment vuit
anys lliure que empresonat.

A part de l’euroordre, té una al-
tra causa judicial pendent per
les obres de Sixena. Tant la fis-
calia com l’Ajuntament de Vila-
nova de Sixena l’acusen de no
haver obeït les ordres judicials

per lliurar les 44 peces del mo-
nestir que hi havia al Museu de
Lleida i que finalment es van
entregar per l’ordre judicial l’11
de desembre de 2017.

Vaig comparèixer per videode-
claració des del Palau de Justí-
cia de Brussel·les davant la jut-
gessa d’instrucció del tribunal
penal d’Osca. El fiscal ens de-
mana a Santi Vila i a mi per un
delicte de desobediència, que
implicaria un màxim d’11 me-
sos d’inhabilitació i una multa
de 6.000 euros.

I ara què?

Estem pendents de la data del
judici. Compto poder seguir-ho
personat a través del meu advo-
cat com fins ara i si cal que de-
clari ho tornaré a fer per video-
conferència. Esperem guanyar i
que no ens condemnin per des-
obediència i multa perquè sem-
pre fa mal.

Com és que el deixen declarar a
distància en aquest cas i no en
els altres?

És la incongruència d’adminis-
trar la justícia de forma dife-
rent. A la causa de l’1-O no vo-
lien que declaréssim a distància
perquè ens volien tancats a la
presó. Com que ja pressuposa-
ven que buscaven un delicte
molt alt i que seríem culpables
per això no ens deixaven. El

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Prefereixo lluitar
judicialment lliure
que empresonat”

Lluís Puig EXCONSELLER DE CULTURA A L’EXILI

EXTRADICIÓ ·  “Les euroordres també generen una despesa econòmica a Bèlgica” INTERÈS ·
“És una vergonya jurídica com es manipulen les eines de cooperació judicial a la Unió Europea”

Natàlia
Segura Raventós

Brussel·les ❝Els quedarà per
sempre la mala fama
de manipular les
euroordres
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dret a la presumpció d’innocèn-
cia el tenim vulnerat.

I no han de fer una euroordre
per la causa de Sixena?

No, perquè em reclamen només
per desobediència i no compor-
ta presó.

El cas s’hauria de paralitzar, lla-
vors.

Exactament. Si puc declarar a
distància al tribunal penal d’Os-
ca, per què no podia declarar al
de Madrid? ■

L’exconseller Lluís
Puig considera que
l’acusació de
malversació és molt
feble des del punt de
vista jurídic ■ EPA
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El Parlament de Catalu-
nya serà escenari l’any vi-
nent de la cimera europea
de l’Assemblea Parlamen-
tària de la Francofonia
(APF). La candidatura va
ser aprovada ahir per una-
nimitat a proposta del pre-
sident de la cambra catala-
na, Roger Torrent, que
precisament assisteix a la
trobada regional de l’APF
que se celebra aquest any
al cantó de Jura, Suïssa. La
cimera inclou 33 parla-
ments europeus, 22 dels
quals estatals, com ara els
de França, Bèlgica, Croà-
cia o Grècia. “És un ele-
ment cabdal per fer-nos
sentir i expressar la veu de
Catalunya”, va afirmar
Torrent.

L’edició d’aquest any,
celebrada al municipi de
Délemont, tracta qües-
tions com ara l’autodeter-
minació i la democràcia di-
recta. Precisament Tor-
rent intervenia ahir per re-
ivindicar que Catalunya
ha de “poder parlar de tot
sense ser perseguida judi-
cialment”. Ho feia en el
marc de les sessions sobre
el dret a l’autodetermina-
ció, on la qüestió catalana
va ser un dels exemples
més citats. El president va

criticar que la “repressió”
sigui la resposta de l’Estat
espanyol a la voluntat de
decidir, va demanar “dià-
leg polític”, i va insistir en
un referèndum perquè
“un estat democràtic no
pot retenir part de la seva
població per la força”.

Persistència
“Si en un territori, com és
el cas de Catalunya, la ma-
joria de la població, de ma-
nera persistent, expressa
la seva voluntat de decidir
el seu futur polític, la res-
posta no pot ser la repres-
sió. Perquè és injustifica-
ble des d’un punt de vista

democràtic, i és ineficaç”,
va afirmar. Torrent va ci-
tar les diferents resolu-
cions polítiques a favor del
dret a decidir aprovades
per la cambra catalana al
llarg de 30 anys i va recor-
dar l’empresonament de
Carme Forcadell, la res-
posta de l’Estat al referèn-
dum de l’1-O, i va puntua-
litzar que avui els mem-
bres de la mesa —inclòs ell
mateix— estan amenaçats
després que la fiscalia ge-
neral de l’Estat demanés
dimarts passat una inves-
tigació per haver admès a
tràmit i sotmetre a votació
la moció a favor de l’auto-

determinació proposada
per la CUP. Torrent va re-
petir davant dels assistents
la seva màxima: “La mesa
no es pot convertir en un
òrgan censor que prohibei-
xi de manera preventiva les
iniciatives parlamentàries
pel seu contingut.” El presi-
dent lamenta que “la majo-
ria” de partits polítics es-
panyols, igual que el Tribu-
nal Constitucional i el go-
vern espanyol, hagin “ne-
gat que Catalunya sigui un
poble titular del dret d’au-
todeterminació”, malgrat
que “és un principi recone-
gut pels tractats interna-
cionals”. ■

Redacció
BARCELONA

El Parlament serà la seu
de la 33a cimera europea
de cambres francòfones
a El president Torrent intervé aquest any en la sessió sobre l’autodeterminació
a Reivindica que se’n pugui parlar a Catalunya sense persecució judicial

El president del Parlament, ahir en la cimera europea de cambres francòfones ■ ACN
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Ajuntament de
la Pobla de Segur  

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Se-

gur, en sessió de 20 de setembre de

2019, ha aprovat provisionalment la mo-

dificació per a l’any 2020 i següents de

l’ordenança fiscal reguladora de béns im-

mobles.

S’exposa al públic l’expedient durant 30

dies hàbils comptats des de l’endemà de

la publicació d’aquest anunci al Butlletí

Oficial de la Província de Lleida.

La Pobla de Segur, 11 de novembre de

2019

L’alcalde

Marc Baró Bernaduca
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QPISTES ZONA DE MANRESA, S.A.

Barriada Cots, sin número, bajos 
08240 MANRESA

PISTES ZONA DE MANRESA, S.A.
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Per acord del Consell d’Administració de la Societat del dia 02 de octubre de 2019, el convoco a
la reunió de la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la seu del domicili social a les
13:00 hores el proper dia 18 de desembre de 2019, en primera convocatòria, i en segona convo-
catòria el dia 19 de desembre de 2019 a les 13:00 hores, i també a la JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINÀRIA el mateix dia 18 de desembre de 2019 a les 14:00 hores i al mateix lloc, en
primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 19 de desembre de 2019 a les 13:00 ho-
res, per tractar del següent ordre del dia:

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA:
1. Examen i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018.
2. Proposta i aplicació de resultats de l’exercici 2018.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l’Acta de la Junta.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
1. Ratificació, si s’escau, dels comptes anuals dels anys 2016 i 2017, per esmenar defectes, a
requeriment del Registre Mercantil i motivat per l’informe de l’auditoria no obligatòria, que es va
entregar abans de la Junta General, però pocs dies després de la convocatòria de la mateixa
Junta.
2. Proposta d’ampliació de capital per a l’execució d’obres a les instal·lacions de Pistes Zona
Manresa, SA per requeriment del servei de prevenció de la Direcció General de Trànsit, per un
import de 161.915,43 euros. Modificant en conseqüència l’article 5 dels estatuts de la societat
referent al capital social.
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació de l’Acta de la Junta.
A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista tindrà dret a sol·licitar i ob-
tenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a
la seva aprovació (comptes anuals), així com, si escau, l’informe de gestió i dels auditors, se-
gons el que disposa l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.
També en relació amb el punt de l’ordre del dia de la Junta Extraordinària relatiu a l’esmena de
defectes en els comptes anuals dels exercicis anteriors, els accionistes podran exercir el dret
d’informació previst a l’article 197.1 de l’esmentada llei.
I respecte a la proposta d’ampliació de capital prevista a l’ordre del dia de la Junta Extraordinà-
ria, es fa constar el dret dels accionistes a examinar en el domicili social el text íntegre de la mo-
dificació proposada i l’informe dels administradors sobre la mateixa, així com a demanar el lliu-
rament o enviament gratuïts d’aquests documents.
Tota aquesta informació està a la vostra disposició a la pàgina web de la societat Pistes Zona de
Manresa, SA, a la qual s’hi accedeix amb el codi d’usuari i password particular que té cada soci.
Manresa, 13 de novembre de 2019
El president del Consell d’Administració
Promovillage Mojácar, S.L.
Representada per Lluís Basiana Obradors
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Ajuntament
d’Olesa de Montserrat  

EDICTE
L’Ajuntament Ple d’Olesa de Montserrat, en
sessió extraordinària del dia 24 d’octubre
de 2019, va aprovar provisionalment les
modificacions de les ordenances fiscals se-
güents:

Ordenança fiscal núm. 1. Impost sobre
béns immobles.

Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal núm. 18. Taxa per recolli-
da, tractament i eliminació de residus sòlids
urbans.

De conformitat amb el que disposa l’article
17 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’expo-
sa al públic l’expedient pel termini de 30
dies hàbils comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província, perquè durant l’esmentat
termini els interessats puguin examinar i
presentar-hi les reclamacions que estimin
convenients.

En el supòsit que no es presenti cap recla-
mació, els acords d’aprovació provisional
s’entendran elevats a definius sense neces-
sitat d’adoptar un nou acord.

L’expedient es pot consultar a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, seguint l’enllaç:

https://www.olesademontserrat.cat/seu-
electronica/anuncis-edictes.htm

Olesa de Montserrat, 24 d’octubre de 2019

Miquel Riera Rey

Alcalde

Document signat electrònicament
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Ajuntament de
Sant Pere de Torelló  

EDICTE 
Edicte d’exposició pública de llicència d’o-

bres en sòl no urbanitzable

En data 27 de maig de 2019, el senyor

X.P.T., amb DNI 77(...)612K, va sol·licitar a

aquest Ajuntament llicència d’obres per a la

construcció d’una bassa de purins a la finca

Mas Les Roviles, en sòl no urbanitzable amb

la qualificació de Zona de Protecció Agrícola

-Zona 12- segons el POUM de Sant Pere de

Torelló.

D’acord amb el que estableixen l’article 49.3

del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-

banisme, i l’article 58 del Decret 64/2014, de

13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament

sobre la protecció de la legalitat urbanística,

s’exposa al públic per un termini de vint dies,

comptat des de l’endemà de l’última publica-

ció d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona, en un dels diaris de

difusió comarcal o en el tauler d’anuncis de

l’Ajuntament.

Durant el termini assenyalat es podrà exami-

nar l’expedient a la secretaria d’aquest Ajun-

tament, situat al carrer Verdaguer, 18, de di-

lluns a divendres d’11 a 14 hores, i formular-

hi les observacions i les reclamacions que

es considerin oportunes.

L’alcalde 

Jordi Fàbrega Colomer
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Ajuntament de
Sarroca de Bellera

EDICTE

Construcció d’aixoplucs ramaders a la
finca cadastral 25250A001000360000YT

Casa Perutxo de 
Les Esglésies.TM de Sarroca de Bellera

El senyor Albert Isanta Porté ha presentat
un projecte per a la construcció d’aixoplucs
ramaders a la finca amb referència cadastral
25250A001000360000YT, situada a la par-
cel·la 36, del polígon 1 del TM de Sarroca de
Bellera, en sòl no urbanitzable i agrícola, se-
gons les Normes subsidiàries del municipi
de Sarroca de Bellera.

D’acord amb el que s’estableix als articles
48 i 49 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, i  l ’ar t icle 58 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat ur-
banística, es sotmet el projecte presentat a
informació pública pel termini de vint dies
comptats des de la darrera publicació del
present anunci al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament, al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i a la pàgina web
www.ajuntament@sarrocabellera.ddl.net,
per tal que els interessats puguin formular
les al·legacions que considerin convenients.

El projecte esmentat es pot consultar a l’A-
juntament durant l’horari d’atenció al públic.

Sarroca de Bellera, 11 de novembre de
2019

L’alcalde,

Josep Ramon Lloret Loan

109004-1127790w

La plataforma Internatio-
nal Trial Watch (ITW) - Ca-
talan Referendum Case va
presentar ahir a Madrid el
seu informe final sobre la
sentència del Tribunal Su-
prem (TS) contra els líders
independentistes, que
conclou que el judici va vul-
nerar de forma “massiva”
els drets humans. En con-
cret, segons la plataforma,
es va infringir el dret al
principi de legalitat penal,
a la llibertat, a la llibertat
d’expressió, a la llibertat
ideològica, el dret de re-
unió pacífica, a la partici-
pació política, a més del
dret a un procés amb totes
les garanties. L’informe
s’ha elaborat a partir de
l’estudi de 62 observadors
–34 dels quals internacio-
nals, de 17 països dife-
rents– que van ser pre-
sents al judici.

Segons ITW, el judici al
Suprem va suposar una
“violació dels drets hu-
mans” recollits per trac-

tats i convenis ratificats
per l’Estat espanyol i que
formen part del seu orde-
nament jurídic intern. “Es
tracta d’una resolució cla-
rament ideològica amb
pretensió de substituir la
necessària solució política
del conflicte que es viu a
Catalunya”, s’assegura.

Així ho va assenyalar la
penalista Anaïs Franque-
sa, codirectora del Centre
Irídia per a la Defensa dels
Drets Humans. Franquesa
va afirmar que la sentència
“trenca clarament el prin-
cipi de legalitat penal”, que
implica que la llei “no és
previsible per als condem-

nats”. I hi va afegir: “Crida
l’atenció que en 500 pàgi-
nes de sentència no s’arribi
a descriure què és un alça-
ment”, però que els magis-
trats atribueixin als nou
empresonats delictes per
aquest “suposat alçament”
els dies 20 i 21 de setembre
i 1 d’octubre del 2017. Va

indicar que “el fonament
de la condemna” és que
“un delicte de desobedièn-
cia passa a ser sedició per
atiar la ciutadania a parti-
cipar a les mobilitzacions”.
La realitat, va dir, és que va
ser una “mobilització pací-
fica” emparada en el “dret
d’expressió i de manifesta-

ció” que no justifica la con-
demna.

Belén de las Nieves Ca-
ballero (Asociación Libre
de Abogadas y Abogados)
va assegurar que la sentèn-
cia “no afecta només els lí-
ders independentistes” si-
nó “l’exercici dels drets de
reunió pacífica i d’expres-
sió”. El president d’Advo-
cats Europeus Demòcra-
tes (AED), Robert Sabata,
va denunciar que “s’han
produït vulneracions molt
clares” sobre el dret a tenir
“un procés just”, comen-
çant pel fet que el judici
“s’hauria d’haver celebrat
a Catalunya” perquè els
fets no tenien cap efecte a
la resta de l’Estat espanyol.
El tribunal, va afirmar, va
fer “una interpretació ex-
pansiva” de la seva compe-
tència i ha vulnerat, a més,
el dret a “segona instàn-
cia”. “En el fons els jutges
no eren tercers, sinó part
interessada” i existeixen
“greus dubtes sobre la seva
imparcialitat”, va conclou-
re. Cristian Servan (Defen-
der a Quien Defiende) va
destacar que l’informe ha
estat elaborat per 29 orga-
nitzacions internacionals,
i l’advocada belga Mireille
Jourdan va denunciar la
“criminalització de la pro-
testa” per part del Suprem.
L’informe manté que l’Es-
tat ha vulnerat els tractats
internacionals que “prote-
geixen el dret de tota per-
sona a protestar, a organit-
zar protestes, a promoure-
les i a parlar”. ■

a La plataforma International Trial Watch sosté que el tribunal ha infringit la legalitat penal contra
els independentistes catalans a Ho recull l’informe sobre la sentència, elaborat per 29 entitats

Redacció
MADRID

La sentència del TS és una
“violació massiva” de drets

Alguns dels observadors i coordinadors de la plataforma ITW, en la presentació de l’informe, ahir a Madrid ■ ACN
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Ajuntament de
Coll de Nargó 

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA 
Per tal que s’hi puguin presentar al·lega-
cions, se sotmet a informació pública l’expe-
dient les dades del qual es citen seguida-
ment:

-Expedient: MP 4 POUM DE COLL DE
NARGÓ.

-Normativa: Art. 85.4 del Text refós de la Llei
d’urbanisme (per remissió de l’art. 96 TRLU)
i l’art. 8.5.a) del TRLU i l’art. 23 del Regla-
ment de la Llei d’urbanisme.

-Aprovació inicial: Ple del 7 de desembre de
2018.

-Durada de la informació pública: 1 mes,
comptat des de la darrera publicació de l’a-
nunci al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida o bé al diari El Punt Avui.

-Consulta de documents: Secretaria de l’A-
juntament i pàgina web de l’Ajuntament de
Coll de Nargó (collnargo.ddl.net).

Coll de Nargó, 12 de novembre de 2019
L’alcalde,
Martí Riera i Rovira
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La defensa de Jordi Cui-
xart demana la nul·litat
de la sentència del procés
perquè vulnera drets fo-
namentals, entre altres el
de la presumpció d’inno-
cència. L’advocat Benet
Salellas, que forma part
de l’equip de la defensa de
Cuixart, vol esgotar així
totes les vies judicials. En
aquest sentit, la presenta-
ció de l’incident de nul·li-
tat es fa com a pas previ al
recurs al Tribunal Consti-
tucional “perquè no sigui
inadmès per qüestions
formals” i pensant també
a presentar un recurs da-
vant del Tribunal Euro-

peu de Drets Humans
d’Estrasburg. L’escrit de-
nuncia que la sentència és
fruit d’un “biaix polític del
Suprem”: “El fet que
s’abordi políticament si
Catalunya és subjecte po-
lític i té dret o no a l’auto-
determinació desvia el
que era teòricament l’ob-
jecte del judici i resol so-

bre una qüestió que no
hauria de resoldre un tri-
bunal de la justícia penal”,
va declarar Salellas. A l’es-
crit exposen aquesta “vi-
sió esbiaixada” en relació
amb la manera de tractar
els testimonis o els advo-
cats. Sobre la vulneració
de la presumpció d’inno-
cència, Salellas va insistir
que no és una “estratègia
per escórrer responsabili-
tats en els fets”, sinó que a
la sentència falta l’apartat
de valoració de la prova.
“El tribunal no explica
com declara provats els
fets; quines proves han fet
servir per arribar a aques-
tes conclusions”, va des-
tacar Benet Salellas.

Bassa, també
La defensa de la consellera
Dolors Bassa també ha de-
manat la nul·litat contra la
sentència que la condem-
na a dotze anys de presó
per sedició. Un dels argu-
ments principals és que el
tribunal li atribueix errò-
niament la titularitat del
departament d’Ensenya-
ment, quan Bassa era con-
sellera de Treball, Afers
Socials i Famílies. ■

a L’advocat Benet Salellas denuncia que és el resultat “d’un tribunal amb biaix polític” a És el pas
previ al recurs al Tribunal Constitucional i es fa pensant en el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg

Gemma Busquets Ros
GIRONA

Cuixart presenta un recurs de
nul·litat contra la sentència

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

La frase

“Hi ha vulneració de
la presumpció
d’innocència des de
l’òptica que el tribunal
ja tenia una opinió
sobre els fets”
Benet Salellas

Salellas va atendre ahir al matí els mitjans davant els jutjats de Girona per explicar l’escrit de
denúncia de la sentència de l’1-0 que han presentat ■ ACN
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La setmana que ha co-
mençat amb els talls a la
Jonquera i el Pertús, aca-
ba amb la implicació de la
Catalunya Nord al Consell
per la República. La plata-
forma independentista
creada pels exiliats a Bèlgi-
ca va obrir ahir una delega-
ció a Perpinyà per poder
“actuar” en aquest territo-
ri. Una expansió que espe-
ren que es pugui ampliar
en un futur a altres parts
dels Països Catalans.

La productora artística
Sílvia Taurinyà estarà al
capdavant de la seu a la ca-
pital de la Catalunya Nord,
com a presidenta, junta-
ment amb l’escriptor
Joan-Lluís Lluís, que en se-
rà el vicepresident. Tots
dos van signar ahir a la Ca-
sa de la República, a Wa-
terloo, un protocol de col-
laboració amb el Consell
presidit per l’expresident
Carles Puigdemont.

Solidaritat
En declaracions als mit-
jans en finalitzar la re-
unió, Taurinyà va assegu-
rar que a la Catalunya
Nord volen ser “actors de
la futura República” cata-
lana. “La solidaritat amb
els presos i exiliats ha pu-

jat i el suport des de molts
àmbits és molt fort”, va re-
marcar.

Per la seva banda, l’ex-
conseller Toni Comín va
destacar el “lideratge molt
viu” que hi ha ara mateix a
la Catalunya Nord i la seva
“aportació imprescindi-
ble” al moviment indepen-
dentista. “Esperem que
amb aquest peu a la Cata-
lunya Nord el Consell per
la República tingui més
possibilitats d’acció políti-
ca”, va afirmar.

Tall d’autopista
L’exconseller Toni Comín
també va agrair el “suport
logístic al Principat”, per
exemple, en el tall de l’au-
topista del Tsunami De-
mocràtic.

Precisament, diversos
periodistes van preguntar
amb insistència als mem-
bres del CpR si donen su-
port al col·lapse de les car-
reteres catalanes i france-
ses d’aquesta setmana.
Comín va respondre que
els catalans no han de “re-
nunciar a utilitzar els ma-
teixos mètodes” de protes-
ta que altres democràcies
europees.

“Com tampoc ho han de
fer els taxistes, pensionis-
tes o el feminisme. Són els
mateixos drets”, va reblar
l’exconseller Lluís Puig. ■

El CpR obre una
delegació a la
Catalunya Nord

Natàlia Segura Raventós
BRUSSEL·LES

a La seu a Perpinyà vol ser un “actor
de la futura República” catalana

Sílvia Taurinyà, presidenta de la delegació del Consell per la
República a Catalunya del Nord, ahir amb Puigdemont ■ ACN

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, es va
reunir ahir amb el de la
Cambra de Comerç de

Barcelona, Joan Canadell,
per “valorar l’escenari des-
prés de la sentència”, se-
gons fonts de Presidència.
La trobada formava part
de la tanda de contactes
que ha mantingut el presi-

dent amb els agents so-
cioeconòmics de Catalu-
nya les últimes setmanes,
entre els quals hi ha els
sindicats UGT i CCOO, les
patronals Pimec i Foment
del Treball o la Fira de Bar-

celona. Des de la Cambra
es va valorar positivament
la trobada. Torra i Cana-
dell van decidir treballar
“amb més calma” alguns
dels punts que més pre-
ocupen els empresaris, se-
gons la Cambra, que dime-
cres va assegurar que els
“greus perjudicis econò-
mics” provocats pels talls
de carreteres són inferiors
als causats per la falta d’in-
versió de l’Estat a Catalu-
nya. ■

Redacció
BARCELONA

Torra i Canadell analitzen
l’escenari postsentència
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D’entrada, no. Aquesta és
la resposta que ERC va do-
nar a Pedro Sánchez ahir
en la primera reunió que la
socialista Adriana Lastra
feia amb el republicà Ga-
briel Rufián per explorar
si la coalició del PSOE i
Unides Podem rebrà l’im-
prescindible aval indepen-
dentista per superar una
investidura al desembre.
El missatge de Pere Arago-
nès apuntant a retornar a
Pedralbes i el de Rufián a
Lastra sobre el diàleg i la fi
de la repressió van arribar
a La Moncloa, on el presi-
dent en funcions els va re-
cordar que ell i Pablo Igle-
sias són els únics líders
dialogants que trobaran a
l’Estat i va exigir que sigui
el Parlament el que activi
primer la mesa de partits
on els independentistes
debatin amb els unionis-
tes.

El Madrid polític que es
recreava en la parsimònia
després de les eleccions
del 28 d’abril viu ara el fre-
nesí del calendari que ha
portat el PSOE a anunciar
una coalició i a citar Ru-
fián quan han passat qua-
tre dies de les eleccions. La
primera presa de contacte
ahir al Congrés es va en-
voltar del màxim secretis-
me, fins al punt que Lastra
i Rufián no van permetre

cap imatge de la cita –que
va durar una hora– i cap
d’ells la va valorar al final.
En un comunicat, però,
ERC advertia que el vot
“segueix sent un no” per-
què “no hi ha hagut cap in-
dici que el PSOE abandoni
la via repressiva per afron-
tar el conflicte entre Cata-
lunya i l’Estat”. “Sense
aquestes garanties, no hi
podrà haver en cap cas un
replantejament de la posi-
ció del grup d’ERC al Con-
grés”, adverteixen els re-
publicans. La reunió de

Lastra i Rufián d’ahir no
serà l’última, n’hi haurà
més. Fonts parlamentà-
ries assenyalen que “la bo-
na notícia” és que fins al
16 de desembre, en què
Sánchez voldria ser inves-
tit, queda un mes i que
trenta dies al ritme del fre-
nesí polític que hi ha des
del 10-N són un món.

Retorn a Pedralbes
El vicepresident Aragonès
va oferir com a “bon punt
de partida” un retorn a la
reunió de Pedralbes del

desembre del 2018 que va
deixar un comunicat con-
junt en què no apareixia la
paraula Constitució i es
parlava de solucions “en el
marc de la seguretat jurí-
dica”. “Podem ser flexi-
bles, però hi ha d’haver
una mesa de negociació”,
va dir Aragonès a Onda Ce-
ro. Qui li va donar la raó va
ser Núria Marín, alcaldes-
sa de l’Hospitalet i presi-
denta de la Diputació de
Barcelona. “Pedralbes po-
dria ser un punt de partida
per avançar”, deia a la Ser.
Des dels comuns, Jéssica
Albiach confia en l’absten-
ció d’ERC. “Seria molt difí-
cil d’entendre que un par-
tit que es diu d’esquerres i
que vol solucions a Catalu-
nya no doni suport o com a
mínim deixi fer”, sostenia
Albiach a TV3.

Sánchez modula la veu
Si hi ha una versió de Sán-
chez que veta l’acosta-
ment és la dels vuit dies de
campanya, en què va pro-
metre portar Carles Puig-
demont a Madrid i tornar
al Codi Penal del 2003 de
José María Aznar per cas-
tigar amb presó la convo-
catòria de referèndums.
Ahir, en la primera ocasió
en què responia preguntes
des del 10-N, Sánchez va
modular el discurs i va par-
lar en tot moment de “crisi
política”, sense esmentar
mai el clixé de la “crisi de
convivència” (que sí que fi-
gura en el preacord amb
Podem), i es va oblidar del
Codi Penal. “Som les dues
úniques forces que aspi-
rem a superar la crisi polí-
tica amb diàleg i dins de la
Constitució. Qui s’hi oposi,
quin govern vol?”, va pre-
guntar als independentis-
tes. Però ERC no només té
un debat intern, sinó que
té la pressió del vot en con-
tra de JxCat i la CUP. ■

David Portabella
MADRID

ERC manté el no a Sánchez i el
repta a dialogar i no reprimir
a El president alerta que ell i Iglesias són els únics dialogants a l’Estat i reclama la mesa de partits al
Parlament a Parla ara de “crisi política” i obvia el Codi Penal a Rufián i Lastra continuaran reunint-se

La primera compareixença
amb preguntes de Pedro
Sánchez des del 10-N va tenir
l’element morbós de ser al
costat de Charles Michel,
l’electe president del Consell
Europeu (assumirà el càrrec
l’1 de desembre) i exprimer
ministre de la Bèlgica que rep
euroordres de Pablo Llarena
contra Carles Puigdemont.
“L’euroordre és una qüestió
que té a veure amb la separa-

Lastra i Rufián es reunien al juny i es van reunir de nou ahir, però ara sense permetre prendre cap imatge ■ JAVIER LIZÓN / EFE

ció de poders, que és un valor
molt important en l’estat de
dret”, va advertir Michel.

L’avís del futur president
del Consell Europeu té un es-
pecial significat després que
la vicepresidenta Carmen
Calvo hagi amenaçat Bèlgica
amb represàlies polítiques de
govern a govern si no hi ha
una entrega de Puigdemont i
que Sánchez prometés ser ell
qui el porti a Madrid.

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

Michel invoca separació de poders
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La policia espanyola ha de-
nunciat davant del jutjat
de guàrdia de Girona 26
persones per desordres
públics, entre elles dos ne-
bots del president Quim
Torra, segons l’agència
Efe, als quals va identificar
després de desallotjar els
independentistes que ta-
llaven l’AP-7 a Salt, que al
final van protestar al cen-
tre d’aquesta localitat,
abans-d’ahir. A més, fonts
policials van indicar que
denunciaran administra-
tivament 28 persones més

per la llei mordassa. I en
una reunió a Bàscara, on
els Mossos sospitaven que
es planificava un tall de les
vies del TAV, van identifi-

car un vehicle d’una filla de
Torra, abans-d’ahir.

D’altra banda el tarra-
goní David Solé, detingut a
Barcelona el 15 d’octubre i

empresonat per una jut-
gessa de Barcelona, que va
assegurar que amb les se-
ves accions volia “impedir
l’execució de la sentència
del Suprem”, va ser posat
ahir en llibertat per l’Au-
diència de Barcelona en
considerar que no hi ha
risc de fugida ni de reitera-
ció delictiva. L’Audiència
de Girona també revisava
ahir el cas d’en Pau, em-
presonat i que s’espera que
sigui posat en llibertat,
com abans-d’ahir en Ro-
bert. Per contra, l’Ayoub,
que va ser detingut a Llei-
da el 18-O, va ser traslladat
a Madrid per expulsar-lo.
Ara queden 20 joves a la
presó pels disturbis.

A judici dos agents
I l’Audiència de Barcelona
ha donat parcialment la
raó al Roger, defensat per
Alerta Solidària, al qual
demanen dos anys de pre-
só per atemptat a l’autori-
tat davant la prefectura de
la Via Laietana, el 2017. El
tribunal accepta que dos
agents de la policia espa-
nyola vagin a judici per ha-
ver-lo maltractat dins les
dependències policials. ■

M. Piulachs
BARCELONA

Denuncien 54
persones pels talls
de trànsit a l’AP-7
a La policia espanyola indica que 26 s’han derivat al jutjat,
entre ells dos nebots de Torra a Un noi de Tarragona, lliure

Concentració a Tarragona, en suport dels dos empresonats ■

Una manifestació dels
CDR que va començar ahir
a dos quarts de vuit del
vespre a Jardinets de Grà-
cia de Barcelona va acabar
cap a les deu de la nit al
carrer Bruc, entre Gran
Via i Diputació, amb una
barricada de contenidors
encesos i almenys cinc
persones identificades
pels Mossos d’Esquadra.
Va ser el desenllaç d’una
acció de protesta per la
sentència de l’1-O, que va
reunir unes 500 persones.
Cap al final del recorregut,
però, molts dels manifes-
tants van marxar i se n’hi

van afegir d’altres, majori-
tàriament joves amb la ca-
ra tapada. Finalment que-
daven unes 150 persones,
que, després d’intentar ar-
ribar sense èxit a la plaça
Urquinaona per la presèn-
cia d’un cordó policial, van
acabar incendiant els con-
tenidors uns carrers més
amunt, que van ser apa-
gats pels bombers.

Veïns i Mossos
Prèviament, els veïns de la
zona van increpar els ma-
nifestants que els havien
encès, els quals van fugir
perseguits pels Mossos. Al-
guns veïns van baixar al
carrer per ajudar a apagar
els focs.

Aquest grup de mani-
festants va arribar a for-
mar mitja dotzena de bar-
ricades amb contenidors,
tot i que només en van en-
cendre una. ■

Barricada encesa
a Barcelona al final
d’una manifestació

ACN
BARCELONA

a Veïns del carrer
Bruc van increpar
els joves que havien
encès els contenidors
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