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Embargament
El Tribunal de Comptes rebutja els avals de l’ICF per a fiances dels ex alts càrrecs

Francesc Homs

Artur Mas

3.108.444 €

2.950.980 €

Andreu Mas-Colell Carles Puigdemont

2.950.980 €

Oriol Junqueras

Raül Romeva

2.085.976 €

2.220.631 €

2.085.976 €

Responsables solidaris
Albert Royo
Rosa Vidal
Andrew Scott Davis
Sergi Marcén
Joaquim Nin
Aleix Villatoro
Jordi Vilajoana
Manuel Manonelles
Josep Maria Suàrez
Luca Bellizzi Cerri
Amadeu Altafaj

3.824.907 €
1.934.133 €
254.115 €
187.339 €
172.534 €
158.767 €
154.931 €
148.613 €
121.175 €
100.798 €
70.123 €

Amadeu Altafaj

70.123 €

Marie Katinka
Roger Albinyana
Martí Anglada
Ewa Adela Cylwik
Maryse Olivé

51.722 €
40.706 €
36.521 €
31.010 €

23.924 €
(difunta el 2017, se li reclama a la filla)

Mar Ortega
Ramon Font
Maria Badia
Jordi Solé

La Moncloa
nega que
treballi cap
solució per a
Puigdemont

L’IPC es dispara
i fa la pujada
més alta dels
darrers nou
anys

Un acord fugaç
del PP i el PSOE
desbloqueja la
renovació de
càrrecs caducats

Silenci d’ERC sobre la
petició que fa el 130è
president perquè se li
respecti l’estratègia
de confrontació

L’alt preu de l’energia
impacta de ple en la
inflació, que s’enfila
fins al 3,7% al
setembre

El pacte no engloba
l’actualització dels
membres del Consell
General del Poder
Judicial (CGPJ)

NACIONAL. Plana 6

NACIONAL. Plana 14

EUROPA-MÓN. Plana 20

16.668 €
12.948 €
7.577 €
6.699 €

844498-1248727Q

Els 34 càrrecs
públics han de
pagar 5,4 milions
d’euros.
La majoria de
partides
s’atribueixen a
diverses persones,
que les han de
pagar de manera
solidària, i per tant
no es poden sumar
a les quantitats
reclamades de
manera individual
La quantitat
personal és la
màxima que se’ls
podria atribuir.

Erick Hauck
David Mascort

5.047 €
1.114 €

Han avalat les quantitats
Adam Casals
Albert Carreras
Francesca Guardiola
Mireia Vidal

144.047 €
4.518 €
3.199 €
3.331.631 €

Han reintegrat les quantitats
Pere Puig
Lluís Bertran

1.176 €
5.393 €
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DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE DEL 2021

Els diputats al Parlament

Sílvia Romero Galera PSC

“La cohesió
territorial és
l’assignatura
pendent”

ESTRENA · Sílvia Romero s’inicia al Parlament tot i ser en la
política municipal a Tremp des del 2007 PIRINEU · “Soc
l’única dona diputada pirinenca i la primera per Tremp”
Esteve Carrera
GIRONA

S’

ha estrenat al
Parlament
aquesta legislatura. Com ho

valora?
No hi ha tanta diferència
amb la política d’àmbit local a què ja em dedicava.
Potser tinc la sensació que
al Parlament tot és molt
més protocol·lari i lent del
que em pensava. Però, bé,
és el llenguatge que es parla aquí i si vols fer coses
t’hi has d’adaptar.
S’esperava sortir elegida
diputada?
En eleccions anteriors ja
era a la llista en una posició sense possibilitat de
sortir. Teníem la previsió
de millorar els resultats i
vaig fer el pas. Sempre havia dit que a mi m’interessava Tremp, el meu municipi, el Pallars. Per anar al
Parlament he hagut de
pensar-m’ho i comprometre’m. Sempre he fet política local com si fos en una
ONG, treballant en les meves feines i mai amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament. Ho entenc com un
servei públic. Ara la situació ha canviat perquè al
Parlament t’hi has de dedicar en exclusiva.
Abans del 2007 havia estat militant d’un partit?
No, però sempre m’ha interessat la política, crec en
la seva capacitat transformadora; fins i tot des d’un

àmbit petit, com era la
meva àrea a l’Ajuntament,
es poden treballar molts
aspectes als quals, des de
la teva perspectiva professional o ciutadana, no arribes.
Té antecedents familiars
en la política?
No, no se solia parlar de
política. Tinc dos padrins
republicans que van viure
un la presó i l’altre l’exili i
aquesta qüestió, com en
tantes famílies, va quedar
silenciada.
Les seves primeres intervencions al Parlament
han estat per Tremp i el
territori.
És un dels eixos més importants per mi, no només
Tremp i el Pallars, sinó
també el Pirineu. Ara soc
l’única dona diputada pirinenca, també la primera
diputada per Tremp. Hi ha
un altre diputat de Tremp,
d’ERC, i som els primers
en els últims 40 anys. Al
Pirineu, el fet de trobarnos lluny dels centres de
poder i de decisió dificulta
la gestió i tirar endavant
projectes.
Com valora la resposta
del Parlament?
Catalunya és molt urbana,
la població es concentra a
àrees de la plana o al litoral, i per a les zones rurals
i més encara la de muntanya és complicat. Però per
ara he trobat suport, les
dues propostes que he fet
d’àmbit pirinenc s’han

adoptat per unanimitat.
Espero poder continuar
en aquesta línia. La sensibilitat territorial hi és, jo
aspiro que sigui més. Un
dels primers reptes de Catalunya hauria de ser la
cohesió territorial, és una
assignatura pendent en
temes de comunicacions,
demografia, agricultura i
ramaderia...
Quines eren aquestes
propostes adoptades?
Una sobre la modificació
dels horaris de tren de la
línia de Lleida a la Pobla de
Segur: no tenim prou freqüències. Amb l’associació
d’usuaris hem elaborat
una proposta per donar
més servei. Els horaris actuals són bastant desavinents. L’altra era sobre els
serveis tècnics de Punts
de Trobada, uns espais per
a famílies separades, pares o mares que no tenen
la tutela dels infants;
l’únic que tenim a la demarcació ara és a Lleida
ciutat. Una família de Vielha, Sort o la Seu d’Urgell
ha de fer centenars de quilòmetres. La conselleria
s’ha compromès a revisarho.
També va fer una intervenció sobre la llengua.
Era fixar posició sobre
una moció de Cs, que al
nostre entendre intentava
fragmentar, segregar i
buscar conflicte on nosaltres no creiem que hi sigui, al contrari. La llengua
catalana és un element de

Sílvia Romero Galera
Va néixer el 1968 a Tremp
(Pallars Jussà), on resideix.
Té un fill de 19 anys i una filla
de 15. És per primer cop al
Parlament i és una dels tres
diputats del PSC per la
demarcació de Lleida.

❝

Al Pallars continuem
inexpugnables, hem de
passar sí o sí per un port de
muntanya
cohesió de la nostra societat, hem de continuar protegint-la i fent que sigui
d’ús en tots els àmbits.
Com a doctora en lingüística i filòloga, aquest ha
de ser un altre eix important al Parlament?
M’he dedicat a l’ensenyament del català a adults i a
la universitat durant 30
anys, m’hi continuo dedicant i hi tornaré. Intento
defensar la llengua en el
sentit que no se’n faci política, que no s’utilitzi com a

❝

La llengua catalana és un
element de cohesió, l’hem
de protegir i fer que sigui
d’ús en tots els àmbits

eina de conflicte, perquè
no ho és. El model d’immersió lingüística ha sigut
un model d’èxit, és una
grandesa del sistema.
Hem de continuar per garantir-ne l’ús i la presència
en tots els àmbits. Semblava resolt, però ens hem
relaxat una mica i cal tornar a incidir-hi i combatre
les actituds que volen instrumentalitzar el català.
On té més bona salut el
català, a Tremp o a Barcelona?

A llocs com Tremp, el fet
d’haver-hi una majoria de
catalanoparlants ens dona
major capacitat d’integració de les persones nouvingudes. A Barcelona és
diferent, però també hi ha
altres variables: s’implementen les polítiques públiques per facilitar l’accés
al català dels nouvinguts,
és una de les principals
tasques del Consorci per a
la Normalització Lingüística al qual he estat vinculada i en què he treballat
els darrers 30 anys, també
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
Arrelada a
Tremp i el
Pallars
A l’hora de triar una
imatge de la seva
trajectòria política i
personal, Sílvia Romero opta per la
presentació a
Tremp (uns deu
anys enrere) de l’exposició de carrer
100 anys, 10 imatges, 1 territori, una
acció d’un dels projectes culturals que
va impulsar des de
l’Ajuntament de
Tremp quan va ser
tinent d’alcalde i regidora de Cultura
(2007-2015). L’exposició s’emmarcava en la commemoració del centenari
de les hidroelèctriques al Pallars.
■ IMATGE CEDIDA

Lingüista i filòloga
Sílvia Romero va començar a
implicar-se en la política el 2007 en
l’àmbit local i més concretament en la
política municipal, a l’Ajuntament de
Tremp. Va ser tinenta d’alcalde i
regidora de Cultura dos mandats i des
del 2015 segueix com a regidora, ara a
l’oposició –“Malgrat haver guanyat”,
remarca– i l’última vegada com a cap
de llista a les municipals. També va ser
consellera del Consell Comarcal del
Pallars Jussà (2015-2019). Pel que fa a
la seva formació, és doctora en
lingüística per la Universitat de
Barcelona; té un màster en govern local
per la Universitat Autònoma de
Barcelona i un màster en immigració,
llengua i treball social per la Universitat
de Lleida, i és llicenciada en filologia
catalana per la Universitat de
Barcelona. Professionalment ha treballat
30 anys al Consorci per a la
Normalització Lingüística i com a
docent a la UB, la Universitat de Lleida i
la UOC. És coautora de diversos llibres,
com El català nord-occidental (2004),
Llengua i ràdio (2000) i Llengua i ús a
les Terres de Ponent (2000), i ha
publicat nombrosos articles
especialitzats en dialectologia,
sociolingüística i història de la llengua.

treballant a Barcelona.
Com es desplaça per anar
al Parlament?
En tren. Són unes tres hores i mitja, però amb poques freqüències. M’agrada molt el tren, hi puc treballar i és molt més sostenible. Les vegades que per
horari no puc fer-ho, hi
vaig en vehicle privat. Això m’obliga puntualment
a allotjar-me a Barcelona.
En cotxe dues hores i mitja?
Sí. Tenim una lluita històrica per les vies de comunicació. El Pirineu comença a tenir tímidament resoltes algunes comunicacions, al túnel de Tresponts per l’Alt Urgell. Necessitem millores a l’N230 per l’Alta Ribagorça i
la Val d’Aran. Però en el
cas del Pallars continuem
sent inexpugnables, hem
de passar sí o sí per un
port de muntanya. Fa
molts anys que reclamem
que això millori, especialment al port de Comiols;
ara sembla que es vol fer,
va molt lent. És fins i tot
una qüestió de seguretat,
una prioritat absoluta. Comunicacions i telecomunicacions, perquè l’accés a la
fibra i la 5G també hauria
de ser prioritària.
És frustrant no poder ser
sempre a l’hemicicle?
Són les restriccions d’aforament. Tenim despatxos
on seguim els debats i
també fem altra feina parlamentària. Realment jo
vaig trigar a seure a l’hemicicle i quan ho vaig fer
–com altres companys–
va ser primer per anar a
seure a l’espai dels convidats i de la premsa. Per tot
plegat m’he assegut poques vegades a l’escó, però
bé, més que frustrant, es
queda en una anècdota.
Com concilia vida familiar i activitat política?
És difícil. De fet, jo sempre
he compaginat diferents
feines: al consorci, la universitat... La dedicació a la
política el que no té són horaris, has d’estar sempre a
disposició. M’ha costat i el
que més se’n ressent és la
vida personal i familiar.
Tinc el suport de la meva
parella i de la família; sense això i la comprensió no
seria possible. I amb disciplina i organització. ■

OFERTA
2X1
LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

L'ENIGMA
GARRETA
Cicle Carles Riera

Teatre Auditori de
Granollers,
divendres 29 d'octubre,
a les 20 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

LÍNIES
OBERTES

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Grup de Teatre de St. Hilari
Campanya Teatre Amateur
2021

A(MOR)T

Sala Cultural La Laguna
de Sils, diumenge 17
d'octubre, a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA

Cia. Theatrum Mundi

Teatre l’Ateneu de Celrà,
disssabte 13 de novembre,
a les 20 h

Preu de l'entrada:
6 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MAMAAA!!!
Teiatròlics
Campanya Teatre Amateur
2021

CANCÚN
Cia. Toc de Teatre

Espai La Pineda
de Sant Gregori,
diumenge 17 d'octubre,
a les 18.30 h

Teatre l’Ateneu de Celrà,
disssabte 23 d'octubre,
a les 20 h i diumenge 24
d'octubre a les 19 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada:
6 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EL TARTUF

SORTEIG

Safareig Teatre de Salt
Campanya Teatre Amateur
2021

ACONSEGUEIX UNA ESTADA
AMB LA TEVA FAMÍLIA A

Espai La Pineda
de Sant Gregori,
dissabte 23 d'octubre a
les 19.30 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada:
6 euros

Per a reserves,
cal trucar al
972 18 64 45

futuroscope
·

1 nit en un dels hotels de
3 estrelles del parc amb
esmorzar inclòs

·
·

1 dia de visita al parc

·

Vàlid fins al 30/9/22,
subjecte a disponibilitat

Màxim 4 persones
(2 adults i 2 nens)

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al 8 de novembre
Ens posarem en contacte amb el guanyador/a. Molta sort!

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1248048L
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SOCIETAT

POLÍTICA

El Vall d’Hebron traslladarà l’atenció
ambulatòria a la Teixonera el 2025

Albiach demana
una moció de
censura contra
García Albiol

El projecte d’ampliació de
l’hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, que està previst
que acabi en diverses fases
l’any 2028, inclou, a banda
de la remodelació interior
dels edificis existents, la
construcció de tres edificis
importants. El primer serà un
edifici dedicat a la recerca, el
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), les obres del
qual estan a punt de començar, amb un pressupost de
40 milions d’euros, i està previst que acabin abans del
2024. El segon edifici, que ja
està en fase de licitació, s’aixecarà a l’altra banda de la
ronda de Dalt, al barri de la
Teixonera. Amb una superfície de 36.000 metres quadrats i un pressupost de 70

Terrenys que s’estan adequant actualment i on molt aviat
començaran les obres del VHIR ■ JOSEP LOSADA

milions d’euros, servirà per
concentrar tota l’activitat
ambulatòria d’adults i les
proves diagnòstiques. S’aixecarà sobre la llosa que co-

breix les cotxeres de l’L3 del
metro, de titularitat municipal, i, segons va avançar ahir
el gerent de l’hospital, Albert
Salazar, està previst que entri

en funcionament entre els
anys 2024 i 2025.
El tercer edifici, encara no
aprovat dins del pla especial,
concentrarà les urgències i els
serveis de farmàcia i logística.
El pressupost, que inclou també la reordenació de l’espai, és
de 90 milions. S’ha presentat
als fons Feder i s’espera que
estigui acabat el 2028.
D’altra banda, ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias,
i el conseller de Salut, Josep
Maria Argimon, van visitar les
instal·lacions de medicina nuclear de l’hospital de Sant Pau
i les instal·lacions del projecte
CAR-T a l’hospital Clínic. Darias va anunciar una inversió
de 94 milions d’euros en més
d’un centenar d’equips d’alta
tecnologia sanitària. ■ V.P.

SOCIETAT

EDUCACIÓ

La Bressola acusa el
batlle de Perpinyà de
boicot al col·legi liceu al
monestir de Santa Clara

Unifiquen el criteri
per definir els
tipus de docència
a la universitat

151527-1250001L

L’escola Bressola ha acusat l’Ajuntament de
Perpinyà de “traïció” pel bloqueig del projecte
de col·legi liceu al monestir de Santa Clara i ha
anunciat dos recursos davant dels tribunals. El
consistori, governat per l’alcalde d’ultradreta
Louis Aliot, va decidir exercir el dret de tanteig i
retracte per la compra de l’edifici històric just
quan l’escola havia fet ja una paga i senyal –de
60.000 euros– per adquirir-lo. Tot plegat, denuncien, després de mesos de converses i sense que tinguin “cap projecte”. La Bressola va
anunciar al setembre que celebrava el 45è aniversari amb aquest projecte. ■ REDACCIÓ

ANUNCI

De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; en l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i en l’article 178.1b del
Text refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text
de l’Ordenança fiscal aprovada estaran exposats al públic a la secretaria del Consell
Comarcal durant un període de 30 dies,
comptat a partir de l’endemà de la darrera
publicació d’aquest anunci en el BOPL o en
El Punt Avui, diari de màxima difusió de la
província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin convenients.
Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança en el BOPL i en el diari El
Punt Avui.
Josep M. Mullol Miret
President
Tremp, Pallars Jussà, 8 d’octubre de 2021

825316-1249461Q

El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió ordinària el dia 3 d’agost de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació
inicial de la tercera modificació de l’Ordenança fiscal específica núm. 2.3, del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, reguladora del
preu públic del servei de menjador escolar
per a l’exercici 2021 i següents.

El president de la Bressola, Joan-Sebastià
Haydn, i la directora, Eva Bertrana, ahir ■ ACN

El govern i les universitats han
unificat el criteri per definir la
docència presencial, híbrida i
virtual arran de la pandèmia.
En el cas d’un curs de 60 crèdits, en la docència presencial
s’impartiran almenys 400 hores a l’aula. En el model híbrid
s’estableix una forquilla d’entre 60 i 400 hores presencials,
i en el virtual no es requereix
presencialitat, però en casos
excepcionals es poden fer 60
hores a l’aula. ■ REDACCIÓ

La líder d’En Comú Podem al
Parlament, Jéssica Albiach, ha
cridat a “netejar les institucions de corrupció” i ha demanat una moció de censura
per “higiene democràtica”
contra l’alcalde de Badalona
(Barcelonès), Xavier García
Albiol, després de la seva aparició en els papers de Pandora.
Albiach ha instat la resta de
grups municipals a “tirar endavant la moció de censura
per recuperar” i al president
del PPC, Alejandro Fernández,
a pronunciar-se sobre si sol·licitarà la seva destitució.
Fernández va demanar ahir
“prudència i rigor” i va recordar que “Albiol no ha estat ni
imputat”, i que per tant, segons els estatuts de la formació, no es prendrà cap acció
contra ell. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Creix un 35% la
demanda al Banc
dels Aliments per
la pandèmia
La demanda d’aliments s’ha
disparat un 35% des de l’inici
de la pandèmia, segons va informar ahir el director del
Banc d’Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Valls, en la presentació de la XIII edició del
Gran Recapte, que se celebrarà del 19 al 27 de novembre i
aquest any inclourà per primer cop els mercats municipals i el petit comerç. FatjóValls va fer una crida per
aconseguir els 10.000 voluntaris que calen per recaptar
les més de 5.000 tones que
preveuen. ■ REDACCIÓ
135020-1250024L

157210-1249990Q

Ajuntament de
Vinyols i els Arcs
EDICTE
2a aprovació inicial del Pla especial urbanístic 6, Càmping Àmfora d’Arcs.
La Junta de Govern Local, en la seva sessió
ordinària del 29 de setembre de 2021, va
acordar aprovar inicialment el Pla especial
urbanístic PEU6, Càmping Àmfora d’Arcs,
SL, amb tota la documentació que conté
l’expedient elaborat per dur-lo a terme.
L’expedient restarà exposat al públic, durant
el termini d’un mes comptat des de la darrera publicació obligatòria, per tal que s’hi puguin presentar les reclamacions i/o al·legacions que es considerin pertinents.
Durant aquest termini, la documentació
aprovada podrà ser examinada per qualsevol interessat a les dependències municipals durant l’horari de 9:00 a 14:00 hores.
També estarà disponible per mitjans telemàtics a la web municipal.
Vinyols i els Arcs, 11 d’octubre de 2021
L’alcalde,
Arnau Guasch Girona

Ajuntament
d’Alella
EDICTE
Exp. X2021003313
El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2021, ha aprovat inicialment la Modificació del POUM als
àmbits del carrer Lleida i de La Gaietana. De
conformitat amb el que estableixen els articles 85 i 86 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el referit expedient es
sotmet a informació pública pel termini d’un
mes, amb la publicació d’aquest anunci al
BOP de Barcelona, al DOGC, en un dels
diaris de més circulació i a l’e-Tauler de l’Ajuntament. Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les
publicacions obligatòries, podeu examinar-lo
i formular-hi les al·legacions que considereu
pertinents.
Alella, 7 d’octubre de 2021
El secretari general,
Félix-José Valdés Conde

|

DIVENDRES, 15 D’OCTUBRE DEL 2021

El voraviu Joan Vall Clara

N

joanvallclara@elpunt.info

Últim o primer cop de pal?
És del Tribunal PP que marxa o del
Tribunal PSOE que arriba, o és coral?

i dissimulen. Van tan sobrats, se saben tan coberts i se senten tan segurs, que ni miren d’executar una venjança una mica endreçada. Barrip-barrap,
que deia l’àvia Neus. A la vista de tothom
i a cara descoberta. Qui els ha de dir res,
a ells? El Tribunal de Cuentas (majoria
del PP) tenia el mandat caducat des del
juliol i just ahir que anunciaven l’acord
per renovar-lo i que a partir del 25 d’octubre tindrà majoria del PSOE durant nou
anys, van decidir que rebutjaven els avals

del govern per pagar les fiances dels exalts càrrecs per l’acció exterior. Coses de
la independència dels magistrats, justificaran ells, que troben que li busquem
cinc peus al gat. Però la pregunta és simple i clara: és l’últim cop de pal del Partit
Popular o és el primer cop de pal del Partit Socialista Obrer Español? És cosa del
Tribunal conservador que marxa o del
Tribunal progressista que arriba? És coral, a fe de Déu, encara que els que surten s’hagin afanyat a deixar-la signada.

Tribuna Xavier Garcia. Periodista

Raça humana

MATa al nord, MATa al sud

E

l cel de Catalunya pot acabar
essent, encara
més, una immensa
autopista elèctrica si
es porten a terme els
projectes de línies de molt alta tensió
(MAT) que ha presentat l’empresa aragonesa Forestalia Renovables SL i que
ha d’evacuar –des de les províncies de
Terol, Saragossa i Osca, cap a Catalunya (sobretot àrees industrials i al Prepirineu de Lleida, amb destí a França)–
l’energia dels nombrosos parcs eòlics i
solars que es preveuen instal·lar en
aquests territoris aragonesos.
PERÒ AQUESTA VEGADA, els capitostos de

Forestalia (quin nom per a una empresa que pretén arrasar centenars d’hectàrees de massa forestal) potser no se’n
sortiran, perquè això que alguns en
diuen el territori ja en té ben bé prou, de
ser tractat com els subministradors de
les àrees metropolitanes, afectades, cada cop més, d’unes crisis galopants
(econòmica, sanitària, ecològica, automobilística, etc.) que se sobreposen les
unes a les altres, mentre les àrees rurals, el 70% del país, es despoblen en silenci, amb una agricultura de preus ruïnosos, cada cop més en mans dels
grans grups de la distribució comercial,
convertides en terra de pas per al proveïment d’energia i aigua, en espais per a
la implantació massiva de grans parcs
eòlics i solars (de la mateixa manera
que, fa 50 anys, ho foren de nuclears i
polígons petroquímics) i, en fi, per la colonització turística en el format que ja
coneixem, des de mitjans dels anys noranta, dels parcs d’atraccions.
hi ha Fer-

que van apostar fa
cinquanta anys pel tot
nuclear, un cop
privatitzades per PSOE i
PP, es llancen, en
competència amb altres
grups privats, d’aquí i de
fora, al “tot renovable”.

nando Samper Rivas, que procedeix del
sector carni aragonès, i per la banda catalana compta amb dos assessors –de
compravenda, com si diguéssim– com
Josep Grau i Felip Puig, exconsellers,
respectivament, d’Agricultura i Medi
Ambient i Territori en governs de Jordi
Pujol, els quals, en les recents rondes de
visites als ajuntaments per explicar
(amb el talonari sempre a punt) les bondats d’aquesta línia elèctrica entre Terol i el Baix Llobregat (Begues), de 180
quilòmetres –afectant termes d’uns
cinquanta municipis, amb torres que
poden superar els 60 metres d’alçada,
entre les demarcacions de Tarragona i
Barcelona– van sortir convenientment
esbroncats.
NO HA DE SORPRENDRE. Les crisis són pa-

ral·leles, però desiguals: a les àrees urbanes centrals, per excés de concentració; a les perifèriques i disseminades,
per defecte de supervivència. Aquestes
últimes, sempre que hi ha hagut projectes agressius als territoris i a les economies locals, han tornat a unir els seus
esforços, aquest cop, per fi, acompanyats per ajuntaments, consells comar-

cals i la Generalitat, que ja semblen haver-se adonat que, amb el recurs a l’energia renovable i per més necessària
que sigui, una empresa privada no pot
aprofitar-se’n –acaparant en les subhastes permisos d’accés i connexió–
per especular-hi, venent-se després els
parcs eòlics i solars al millor postor, que
ja sabem quins són, l’oligopoli elèctric
que està jugant, criminalment, amb
l’augment del preu a costa de l’economia de la gent.
EL QUE POT PASSAR

al sud del país, en
la MAT que des d’Aragó a Catalunya
travessa comarques de l’Ebre, el Camp
de Tarragona, el Penedès i el Llobregat,
s’intenta, també, per part igualment
de Forestalia, al nord de la nostra terra,
de Laluenga (Osca) a Isona (Pallars
Jussà), afectant els termes municipals
de Tremp, Castell de Mur, Gavet de
la Conca, Isona i Conca Dallà –municipis on l’empresa Blueprom preveu macrocentrals solars de 700 hectàrees
en sòls agraris. A més, una altra línia
elèctrica de 220 kilovolts és projectada
de Forada del Toscar (Osca) a la Pobla
de Segur.

EN AQUESTES TERRES de

la Ribagorça i el
Pallars no els ve de nou tot aquest moviment de grans connexions elèctriques
entre l’Aragó, Catalunya i França, derivades de la implantació massiva de nuclears a banda i banda de la frontera.
Ara, les mateixes empreses que van
apostar fa cinquanta anys pel tot nuclear, un cop privatitzades per PSOE i
PP, es llancen, en competència amb altres grups privats, d’aquí i de fora, al
“tot renovable”, important-los un rave
la crisi climàtica, la situació de l’agricultura i la biodiversitat als pobles.

Carme Vinyoles Casas

Quarta cita
amb el botxí

N

o sabem si ha
comès el delicte i, si ho va fer, era
menor d’edat; sí que
sabem que va confessar després de
76 dies en règim d’aïllament i sota tortura, que el tribunal no va permetre cap investigació i que fins en tres ocasions
–gener del 2020, juliol del 2021 i 13 d’octubre del 2021– l’han conduït al patíbul i
a l’últim moment l’han tornat a la cel·la;
veurem què passa demà, que té la seva
quarta cita amb el botxí. Entre les pressions d’Amnistia Internacional que intenta salvar-lo i l’extrema crueltat del
govern que el té captiu, la vida de l’iranià
Arman Abdolali s’aguanta d’un fil, ara et
matem, ara no. Un altre menor, Hossein
Shahbazi, interrogat en les mateixes
condicions i condemnat a la pena capital, també espera el seu moment. I
molts més en un país –no és l’únic– que
no dubta a declarar la plena maduresa i
responsabilitat a nens i nenes convictes
–no necessàriament culpables– quan
interessa lluir exemplaritat contra crims
de naturalesa moral que contradiuen la
religió o el sistema polític, que és el mateix. A la República Islàmica de l’Iran
–cap d’estat: Ali Khamenei, líder suprem; cap de govern: Hassan Rouhani,
president– s’accepta la violència com a
mètode per obtenir proves, es neguen
les apel·lacions i un mal dia es comunica l’execució del condemnat. Com va
ser el cas del periodista dissident Ruhollah Zam, penjat el 12 de desembre
del 2020, i dels kurds Diaku Rasoulzadeh i Saber Sheikh Abdollah, el 13 de juliol del 2020. D’ells en tenim notícia, però la majoria s’enfronten ben sols al silenci més aterridor i no en sabrem mai
els noms.
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Amb el suport:

AL CAPDAVANT DE FORESTALIA

“Les mateixes empreses

Que dormim o què? És una interpretació
a quatre mans com ho va ser l’aprovació,
promulgació i aplicació del 155. És una interpretació a quatre mans com ho va ser
i ho és l’onada de repressió policial i judicial que varen aixecar a partir de l’1-O. No
hi ha poli bo i poli dolent com prediquen i
volen fer creure algunes veus de les esquerres. Són tallats pel mateix patró i des
d’ahir són els causants del nou calvari
que ara s’inicia per als encausats i que es
diu embargament.

Dipòsit legal: B20.249-1976
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COVID-19

4

Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,78
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 195
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 96
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,78

Els avals
del govern,
refusats

Albert Royo

Francesc Homs

Artur Mas

Andreu Mas-Colell

3.824.907 €

3.108.444 €

2.950.980 €

2.950.980 €

Carles Puigdemont

Oriol Junqueras

Raül Romeva

Amadeu Altafaj

2.085.976 €

2.085.976 €

2.220.631 €

70.123 €

Mentre que el PSOE i el PP
anunciaven ahir un acord
per a la renovació de les altes institucions de l’Estat
espanyol menys el poder
judicial, un d’aquests òrgans, el Tribunal de Comptes (TCu), dinamitava
possibles treves a Catalunya. La instructora de la
causa contra l’independentisme català anunciava ahir que ha refusat admetre els avals del govern,
a través d’un crèdit de
l’Institut Català de Finances (ICF), per cobrir els
5,4 milions d’euros que reclama a 34 ex-alts càrrecs
–entre els quals, els expresidents Artur Mas i Carles
Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras i
l’exconseller Raül Romeva–, perquè considera, “de
manera indiciària”, que
els van malbaratar en la
despesa pública de l’acció
exterior entre els anys
2011 i 2017 en la promoció del dret d’autodeterminació de Catalunya.
Atès el possible refús
del crèdit de la Generalitat, els principals afectats,
com Albert Royo, ex-secretari general de Diplocat, van fer taxar els seus
habitatges, el juliol passat,
i ara cal saber si ERC,

La xifra

La frase

6

“Dos anys després
de la sentència, la
persecució contra
l’independentisme
s’intensifica”

—————————————————————————————————

investigats del total de 34
han avalat o pagat la quantitat exigida, segons informa el
Tribunal de Comptes.

Junts i la Caixa de Solidaritat finalment els ajudaran a aportar aquests diners com s’havia mig emparaulat aquest estiu si no
s’acceptaven els avals. Tot
va quedar paralitzat, ja
que el Tribunal de Comptes va demanar un informe sobre el crèdit de l’ICF
a l’advocacia de l’Estat, la
qual, al setembre, va refusar fer-lo adduint que ha
estat part en aquest procés administratiu i podria
provocar un conflicte d’interessos. L’advocacia, que
ja va anunciar que ara se
n’aparta en la fase d’enjudiciament ja que no té partides seves afectades, també va indicar que el fons de
l’ICF està en vigor perquè
no s’ha denunciat pas al
Tribunal Constitucional.
L’expresident Mas va
afirmar ahir que dipositarà el seu pis com a fiança,
tal com va haver de fer en
el procés del 9-N del 2014
al mateix TCu i que va po-

—————————————————————————————————

Oriol Junqueras
EXVICEPRESIDENT D’ERC

der alliberar amb aportacions dels ciutadans a la
Caixa de Solidaritat per
abonar 5,2 milions d’euros
reclamats per la consulta,
i que s’han de retornar a la
Generalitat aviat.
“Dos anys després de la
sentència, la persecució
contra l’independentisme
persisteix i s’intensifica.
Ara, embargant-nos fins i
tot les cases on viuen els
nostres fills. Avui, més
que mai: amnistia, referèndum i independència.
Fins a la victòria!”, piulava
l’exvicepresident i líder
d’ERC, Oriol Junqueras.
En la resolució, la instructora Esperanza García exposa que la jurisprudència del Tribunal Suprem fixa que “el principi
d’indemnitat no empara
actuacions que impliquin
responsabilitat per dol o
culpa greu”, comportament que atribueix als 34
càrrecs públics del govern
català, ja que els considera

*Difunta el 2017, se li reclama a la filla
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Els diners reclamats pel Tribunal de Comptes
per l’acció exterior del 2011 al 2017

RESPOSTA El Tribunal de Comptes no accepta que la
Generalitat pagui els 5,4 milions que reclama a 34 excàrrecs per
haver promogut la independència a l’exterior MOTIU Sosté
que el fons no pot cobrir “una culpa greu”, tot i que “indiciària”
Mayte Piulachs

597

Rosa Vidal
Andrew Scott Davis
Sergi Marcén
Joaquim Nin
Aleix Villatoro
Jordi Vilajoana
Manuel Manonelles
Josep Maria Suàrez
Luca Bellizzi Cerri
Marie Katinka
Roger Albinyana
Martí Anglada
Ewa Adela Cylwik
Maryse Olivé*

1.934.133 €
254.115 €
187.339 €
172.534 €
158.767 €
154.931 €
148.613 €
121.175 €
100.798 €
51.722 €
40.706 €
36.521 €
31.010 €
23.924 €

Mar Ortega
16.668 €
12.948 €
Ramon Font
Maria Badia
7.577 €
Jordi Solé
6.699 €
Erick Hauck
5.047 €
1.114 €
David Mascort
Han avalat les quantitats
Adam Casals
144.047 €
4.518 €
Albert Carreras
Francesca Guardiola
3.199 €
Mireia Vidal
3.331.6311 €
Han reintegrat les quantitats
Pere Puig
1.176 €
Lluís Bertran
5.393 €

Cardús admet al jutjat que no troba l’informe de defensa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La titular del jutjat d’instrucció
18 de Barcelona va començar
a interrogar ahir els dos primers testimonis de la causa
contra deu càrrecs públics,
acusats per la fiscalia d’haver
malversat prop d’un milió
d’euros en l’adjudicació a dit
d’estudis i subvencions per a
la promoció de la independència de Catalunya a l’exterior
del 2015 al 2017, a partir de
l’informe del Tribunal de
Comptes, que els reclama 5,4
milions per altres partides.
El sociòleg Salvador Cardús va admetre haver treballat
en dos estudis relacionats
amb el procés d’independència el 2015 per al govern de

Mas, que va definir com “una
feina acadèmica”, segons
fonts judicials. En un cas va
contactar amb una empresa
belga, que li va indicar el llavors diputat al Congrés Jordi
Xuclà, perquè fes un estudi en
matèria de defensa. Va explicar que es va posar en contacte per correu electrònic amb
l’empresa, la qual li va enviar el
treball i ell el va traduir i hi va
afegir una addenda, però que
no troba l’original, que va costar uns 5.000 euros. El segon
estudi, sobre diversos instruments de cooperació internacional, va ser elaborat per Cardús i va cobrar 13.636 euros.
El professor Alfonso Gonzàlez

també va declarar com a testimoni i va negar que l’estudi
que li van encarregar s’hagués
fraccionat en dos pagaments
de 17.500 euros per evitar el
control, ja que els va elaborar
amb especialistes diferents.
Hi va afegir que és una recopilació de tractats europeus,
que encara usen als departaments. La magistrada Carmen García els va preguntar
si Carles Viver i Pi-Sunyer,
director del Consell Assessor
per la Transició Nacional,
tenia alguna relació amb
aquests encàrrecs i ells ho
van negar. Els primers investigats estan citats el dia 26
d’octubre.

responsables comptables,
si bé de manera “indiciària”. I tot i que ara hauran
de ser jutjats per aquests
fets, dins del procediment
del Tribunal de Comptes,

ja se’ls requereix que aportin els 5,4 milions d’euros
que considera malbaratats. Hi afegeix que el decret llei 15/2021 aprovat
pel govern català “no em-

para les conductes doloses
o marcades per actes fets
amb negligència greu”.
Per tot això, la instructora acorda executar la liquidació i ordena l’embar-
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Ben lligat. El Tribunal de Comptes enllesteix l’embargament dels béns com a fiança dels alts càrrecs del
govern dels darrers anys abans de plegar. Davant del
pacte per a la seva renovació, el TCu accelera i deixa
llesta per a judici la venjança sobre l’independentisme.
No fos cas que la medalla l’atorguin a d’altres, tal com
el jutge Pablo Llarena està sent condecorat arreu. Avís

Feina feta
Carles Sabaté

5.151.156

271.723

5.422.879

euros de principal

euros d’interessos

total d’euros reclamats

Giró anuncia
un recurs contra
l’embargament

Conceptes de la despesa en euros

gament dels 5,4 milions
d’euros, que de manera solidària han d’aportar entre
tots els càrrecs públics. Es
pot recórrer contra la resolució a la sala de justícia
del TCu, però la instructora ja avisa que no atura
l’execució per l’aportació
dels avals.
Paral·lelament, la sala
de justícia de la secció
d’enjudiciament del Tribunal de Comptes va fer
públic ahir que ha refusat
els recursos de les defenses dels ex-càrrecs públics
contra aquesta liquidació
provisional, fet que els deixa a un pas de judici per
aclarir si en són responsables comptables. El tribunal descarta que en aquest
procediment s’hagi produït “indefensió” als investigats com denuncien els
seus advocats. En concret,
hi exposen que “no hi ha
cap criteri objectiu ni justificació” sobre el fet que la
despesa pública en acció

exterior es consideri malbaratada, i denuncien que
el TCu ha envaït competències del govern català.
L’argument del TCu és que
el govern no té competències per fer acció exterior
que impliqui difondre el
seu dret a l’autodeterminació, fins i tot fent xerrades. La sala també refusa
l’argument que la Generalitat no se sent perjudicada ni demana cap rescabalament. L’acusació la
mantenen la fiscalia i dues
entitats unionistes.
A més, la sala descarta
la reclamació de la defensa
dels càrrecs d’ERC –exercida pel despatx Vallbé–
perquè es consulti al Tribunal Constitucional si
aquest procediment és anticonstitucional. Ni atén
el cas d’Aleix Villatoro, del
qual s’indica que ja ha hagut d’assumir 5,8 milions
de fiança amb altres investigats per l’1-O en la causa
penal del jutjat d’instruc-

a El govern defensa la solidesa jurídica dels avals i hi veu una
venjança a Mas denuncia la situació d’“indefensió total”
Redacció
BARCELONA
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1. Viatges dels presidents de la Generalitat
Total: 288.526 €
2. Viatges del conseller d’Afers Exteriors
Total: 14.476 €
3. Viatges del conseller de la Presidència
20.525 €
4. Viatges del conseller d’Economia i Coneixement
4.518 €
5. Viatges de la vicepresidenta i consellera de Governació
5.393 €
6. Viatges del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
1.114 €
7. Activitats relacionades amb el procés d’autodeterminació
28.623 €
8. Trobades delegats
4.067 €
9. Contractes
22.291 €
10. Delegacions del govern a l’exterior i la UE. Alemanya
68.391 €
11. Delegació del govern al Regne Unit
308.515 €
12. Delegació del govern a França
60.445 €
13. Delegació del govern a Ginebra
18.599 €
14. Delegació del govern a Polònia
31.010 €
15. Delegació del govern als Estats Units
156.374 €
16. Delegació del govern a Itàlia
100.798 €
17. Delegació del govern a Dinamarca
3.199 €
18. Delegació del govern a Portugal
12.948 €
19. Delegació del govern a Croàcia
5.067 €
20. Delegació del govern a Àustria
144.047 €
21. Delegació del govern a la Unió Europea
71.300 €
22. Contractes de la delegació dels EUA amb ID
97.741 €
23. Contractes de la delegació de Gineba amb HCSS
130.014 €
24. Promoció procés sobiranista. Diplocat
1.617.225 €
25. Personal Diplocat (Demanda 2 treballadors oficina Lleida)
84.465 €
26. Cap de l’oficina de premsa
141.370 €
27. Contracte amb l’empresa Independ
1.465.743 €
28. Contracte arrendament immoble Brussel·les
18.059 €
Contractació serveis Diplocat
6.380 €
30. Contractes anàlisi i difusió
3
47.342 €
31. Subvencions de Diplocat a Focir
444.320 €

per als gestors de la Generalitat en general, que segons el rumb que prenguin poden quedar arruïnats.
No és estrany que l’ANC constati que el govern no
avança cap a la independència, si gairebé no pot ni
respirar o pensar en la intimitat en alguna mena de sobirania sense que l’Estat l’adverteixi. Això sí, any rere
any, l’enganyifa de la gran inversió mai executada.

ció 13 de Barcelona i que
se’l vol castigar doblement. El mateix exposa
Albert Royo, que, a més
del jutjat 13, ara també és
investigat pel jutjat d’instrucció 18 per la mateixa
feina, com Villatoro.
Querella al TSJC
La reactivació de la causa
administrativa al TCu desperta la causa penal al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), que
ara ha de decidir si accepta la querella de Vox contra el president Pere Aragonès i el conseller Jaume
Giró per l’aprovació del
fons per als avals al TCu.
La Fiscalia Superior de Catalunya ha de fer el seu informe, mentre que la fiscalia de Barcelona, sense esperar el parer del TCu sobre
els avals, ja va citar a declarar treballadors de l’ICF
com a testimonis, ja que és
competent per investigar
funcionaris no aforats. ■

El conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, va
acusar ahir el Tribunal de
Comptes d’haver adoptat
“una decisió política amb
ànim de venjança” després
de rebutjar els avals als exalts càrrecs presentats per
la Generalitat a través de
l’Institut Català de Finances. “Es tracta d’una qüestió política, presa per un òrgan polític format per persones nomenades políticament i que tenen el seu
mandat caducat”, va lamentar. El conseller va insistir en la solidesa jurídica
dels avals, confirmats pel
Parlament, el Consell de
Garanties Estatutàries i
l’Advocacia de l’Estat, que
va declinar recórrer-lo.
En aquest sentit, va
anunciar que el govern presentarà un recurs davant
del tribunal perquè argumenti jurídicament la decisió, per bé que això no paralitza l’execució de l’embargament
col·lectiu.
Igualment, Giró continuarà la tasca de recerca d’entitats financeres disposades a assumir l’aval. “Curiosament, avui mateix el
PSOE i el PP estaven negociant la renovació del mandat d’aquests senyors del
Tribunal de Comptes”, va
recordar Giró, que observa
celeritat en el tribunal en
aquest context per emetre
un dictamen.
En aquesta mateixa línia, el president a l’exili,
Carles Puigdemont, reaccionava a la notícia que el
PSOE i PP es reparteixen
el control del Tribunal
Constitucional i el Tribunal de Comptes amb un “ja
ens n’hem adonat”. Un al-

El conseller Giró, ahir, a Lloret de Mar ■ ACN

tre dels afectats, el 129è
president de la Generalitat, Artur Mas, denunciava
la situació d’“indefensió total i d’arbitrarietat” i advertia que s’està “en el pitjor dels escenaris” perquè
el tribunal no dona marge
als afectats per presentar
els avals.
Un tercer expresident,
Quim Torra, concloïa que
“amb Espanya no hi ha res
a fer”. “Ens diuen a crits
que l’única solució és la independència. Ni taules de
diàleg ni cap altre engany

resoldrà la repressió política i judicial, l’escanyament
econòmic o la persecució
sistemàtica contra el català”, assegurava.
“Espanya ni canvia ni
canviarà”, reblava el vicepresident, Jordi Puigneró.
Al seu torn, l’ANC va reclamar “passar a l’ofensiva,
també en el camp jurídic
internacional”,
mentre
que Òmnium va denunciar
que l’Estat “ha decidit arruïnar la vida de servidors
públics”. “No ens aturaran”, va advertir. ■

Les frases

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

“Es tracta d’una
decisió política
amb ànim de
venjança”

“Ni taules de diàleg
ni cap altre engany
resoldrà la repressió
política i judicial”

Jaume Giró

Quim Torra

CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA

131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Estem a la
intempèrie”

“Espanya ni canvia
ni canviarà”

Artur Mas

Jordi Puigneró

129È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

VICEPRESIDENT DEL GOVERN
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El Tribunal Suprem va sentenciar els dirigents del procés ara fa dos anys ■ ACN

La Moncloa nega cap gestió per
facilitar que Puigdemont torni
a Sànchez recorda en el segon aniversari de la sentència que el conflicte no és sobre la situació del
president a l’exili a ERC no entra en la petició del líder de JxCat per deixar el seu cas fora de la taula
Emili Bella
BARCELONA

L’expresident del govern
espanyol José Luis Rodríguez Zapatero es mostrava convençut divendres
que hi ha gent pensant
com es pot resoldre la situació de Carles Puigdemont, però aquesta gent
no forma part del govern
espanyol, segons la portaveu de l’executiu, Isabel
Rodríguez, que ahir va negar rotundament que La
Moncloa estigui fent cap
gestió per facilitar el retorn del president exiliat.
“Aquest senyor és fora del

país, no representa cap
institució, i l’únic que volem és que la justícia actuï
en els termes que consideri necessaris”, va resoldre
la portaveu en una entrevista a TVE. Rodríguez es
va limitar a destacar la bona relació que mantenen
amb el president Pere Aragonès, a invocar la separació de poders i a defensar els indults aplicats als
presos polítics, que estan
impugnats.
Avui fa un mes de la segona reunió de la taula de
diàleg i existeixen contactes discrets entre la part
d’ERC al govern i l’execu-

Paluzie: “Demanar clemència no és la solució de res”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, considera que
els indults no són cap solució
política al conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol i que
les solucions parcials no resolen el problema. “La garantia
dels drets és avançar en el
procés d’independència”, va

resumir l’economista. “Volem
creure que, a la taula de diàleg,
el que s’hi discutirà i el que s’hi
porta és el referèndum d’autodeterminació acordat acompanyat de l’amnistia”, va subratllar Paluzie. “Amb la repressió fan que estiguis demanant
clemència com si fos una solució política quan no és una so-

lució de res”, va resoldre. Per la
presidenta de l’ANC, la lluita de
l’independentisme s’ha d’encaminar a aconseguir que els
tribunals internacionals acabin condemnant l’Estat espanyol per la criminalització de
drets com el d’autodeterminació i el de manifestació per legitimar la independència.

tiu espanyol i entre els republicans i els seus socis
de Junts per Catalunya,
però no ha transcendit si
s’ha plantejat l’opció d’al-

gun tipus d’indult també
per als exiliats, com es desprèn de l’article que va publicar ahir Puigdemont a
El Punt Avui, en què l’eu-

rodiputat demanava explícitament a ERC que la
seva situació personal no
formi part de cap agenda
de l’anomenada taula de

diàleg ni de cap conversa
bilateral. “Ni busquem cap
indult anticipat ni creiem
que aquesta opció aporti
cap solució al conflicte”,
defensava Puigdemont.
En qualsevol cas, ahir ERC
no va voler comentar la petició del president.
En el segon aniversari
de la sentència contra el
procés, que es va dictar la
vigília que Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart complissin
els primers dos anys de
presó, el secretari general
de JxCat va recordar que
“una negociació del conflicte polític no ha de tenir
mai sobre la taula situacions personals” i que,
per tant, “el problema no
és Puigdemont, sinó com
exercim l’autodeterminació”. En una entrevista a
TV3, Sànchez va qualificar de “gran estupidesa”
pensar que el conflicte se
soluciona amb indults i
amb el retorn dels exiliats.
Per la seva banda, el
president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va escriure a Twitter: “La repressió i, per tant, també,
la sentència del Tribunal
Suprem, vol dividir els qui
lluiten. No els ho podem
permetre. Per l’amnistia,
pel retorn dels exiliats i
la independència. Sempre endavant!”
Ara fa dos anys, el Suprem va descartar la rebel·lió i va condemnar els
presos a entre 9 i 13 anys
de presó per malversació i
sedició, un delicte que l’advocacia de l’Estat, ja amb
Pedro Sánchez al govern
espanyol, havia posat sobre la taula. La pena més
elevada va ser per al líder
d’ERC i exvicepresident,
Oriol Junqueras. La sentència va desencadenar
un seguit de protestes que
van acabar amb centenars
de detinguts. Tsunami
Democràtic va col·lapsar
els accessos a l’aeroport
del Prat. Passat aquest
temps, la repressió continua en diferents tribunals, amb més de 3.000
perseguits i amb l’evident
problema per a l’Estat espanyol que constitueixen
les victòries judicials encadenades de l’exili. ■

Les frases

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

“Aquest senyor
[Puigdemont] és fora
del país. L’únic que
volem és que la
justícia actuï”

“Una negociació del
conflicte polític no
ha de tenir mai sobre
la taula situacions
personals”

“La repressió i,
per tant, també, la
sentència del Tribunal
Suprem, vol dividir
els qui lluiten”

Isabel Rodríguez

Jordi Sànchez

Jordi Cuixart

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

“El que cal
aconseguir és que els
tribunals europeus
condemnin Espanya”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

“Si és 14 d’octubre,
és dia de condemnes.
Avui, embargant
econòmicament
famílies senceres!”

“Vam ser
condemnats a penes
que sumaven més de
100 anys. I, tanmateix,
no ens rendirem mai”

Marta Rovira

Josep Rull

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

CONSELLER GOVERN PUIGDEMONT
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Front comú en favor del
català en el món audiovisual
a El govern i les principals entitats del sector i de defensa de la llengua es troben per garantir-hi la
presència del català a Les esmenes al projecte de llei estatal i la reforma de la llei catalana, clau

Un moment de la reunió, que va tenir lloc ahir a la tarda al Palau de la Generalitat ■ ACN

Rosa M. Bravo
BARCELONA

El govern i les principals
entitats de defensa del català i del món audiovisual
es van trobar ahir per fer
front comú en defensa de
la llengua en aquest sector.
La reunió, la primera que
s’ha fet, va estar presidida
pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i hi
van participar, entre d’altres, Òmnium Cultural, la
Plataforma per la Llengua,
el Gremi de Cinemes,

l’Acadèmia del Cinema Català, la Federació d’Organitzacions de la Llengua
Catalana i la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana.
En la reunió, Aragonès i
les conselleres de la Presidència i de Cultura, Laura
Vilagrà i Natàlia Garriga,
van explicar el punt en què
es troba la negociació amb
l’executiu espanyol sobre
la quota de produccions en
català en el projecte de
la llei audiovisual estatal.
Vilagrà va insistir en la im-

Les frases

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

“Volem articular
un gran consens al
voltant de la
llengua i el sector
audiovisual”

“El futur de la llengua
l’hem de treballar
entre tots i totes,
amb consens,
sense crispació”

“Tenim dret a
gaudir de sèries i
pel·lícules en la
nostra llengua”

Laura Vilagrà

Natàlia Garriga

Òmnium Cultural

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

CONSELLERA DE CULTURA

portància de les negociacions perquè el govern espanyol inclogui les esmenes a la llei de comunicació
audiovisual que han de

servir per protegir el català, unes negociacions que
són “constants”. Ni Vilagrà ni Garriga, però, van
donar nous detalls de les

converses amb l’executiu
de Pedro Sánchez ni es
van referir a cap percentatge de produccions en
català i en aranès en la llei.

Sí que van assenyalar que
la directiva europea que
s’ha de transposar dona
més marge per a la quota
de produccions en llengües pròpies que el 5% del
qual parteix el projecte de
llei espanyol –a França, va
exemplificar, la quota fixada per al francès és del
25%–. Hi hauria, doncs,
possibilitat d’incorporarhi tant el català com el castellà. “No hem parlat de
quotes, però sí de la necessitat d’incorporar-ne”, va
afirmar Vilagrà. La consellera va desvincular l’acord
sobre aquesta llei de la seva posició sobre els pressupostos generals de l’Estat.
La reunió va servir també per “escoltar el sector i
actualitzar els grans consensos de país a l’entorn de
la llengua i la producció
pròpia en català”, segons
Vilagrà. També es va recordar que el govern català està impulsant la reforma de
la llei de comunicació audiovisual catalana, que data del 2005, per modernitzar el sector i també per
protegir la llengua. Garriga
va explicar que la reunió va
servir per abordar la necessitat de “muscular” el sector audiovisual més enllà
del marc legal espanyol.
En la trobada es va tractar també l’ús social del català entre el jovent, en clar
retrocés. Vilagrà va assenyalar que els joves no es
connecten als mitjans de
comunicació tradicionals,
sinó que ho fan a plataformes digitals, en què el català no està ben situat. En
aquest sentit, la Plataforma per la Llengua va assegurar ahir que HBO “ja no
podrà al·legar motius tècnics per excloure el català”, perquè amb l’arribada
d’HBO Max el 26 d’octubre pot augmentar el nombre de pistes d’àudio. ■

197290-1238748L
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La petició de presó al
fotògraf detingut a
Urquinaona es retira

Investigaran els
maltractaments
a Via Laietana la
tardor del 2019

a Li demanen 4.800

euros de multa per
lesions tot i reafirmar
que l’agredit va ser ell

a Guillem Padilla aconsegueix que el
Constitucional faci reobrir el seu cas a

Redacció
BARCELONA

Va ser vexat físicament i psicològica
BARCELONA

Guillem Padilla és el paradigma de la brutalitat de la
repressió desplegada per
la Policí Nacional a Barcelona la tardor del 2019,
després de fer-se pública la
sentència conta els líders
polítics i socials del procés
independentista. Com ell,
un grup de joves van ser
detinguts, traslladats a la
prefectura de Via Laietana, i allí van ser sotmesos a
maltractaments físics i
psicològics. Ara el cas de

Guillem Padilla i el que va
passar a la comissaria la
tarda del 18 d’octubre del
2019 seran investigats a
fons, després que el Tribunal Constitucional hagi
decidit reobrir la causa
contra els policies que el
van maltractar i que havia
estat arxivada. Padilla havia presentat una denúncia contra els policies que
el van custodiar a Via Laietana que va ser arxivada
per un jutjat d’instrucció
de Barcelona i l’Audiència
Provincial.
Després d’analitzar el

S’INAUGUREN
LES PINTURES AL FRESC DE
L’ESGLÉSIA DE SANTA
MARIA DE SANTA COLOMA

Guillem Padilla, la primavera passada, dirigint-se a la Ciutat
de la Justícia, on va ser jutjat i absolt ■ JPF/ARXIU

cas, el Constitucional ha
ordenat reobrir la investigació. L’advocada Norma
Pedemonte ja ha demanat
que s’identifiquin els policies que van participar en
la custòdia del seu client
aquell dia.
La resolució del TC apareix quasi quatre mesos
després que un jutjat de
menors absolgués el jove

parròquia de Santa Coloma de
Queralt s’han omplert dels colors
propis del territori. L’espai, de finals del període del barroc, esta-

Padilla en el judici que es
va fer en contra seu pels
delictes d’atemptat i desordres públics. Durant la
vista oral, els policies que
hi van declarar no van
aportar cap prova en contra seu. En aquell judici es
van jutjar tres menors
més, detinguts el mateix
dia que Padilla, que també
van ser absolts. ■

amb espontaneïtat i seguretat, ja
que les pinzellades de la pintura
al fresc no accepten rectificacions. “Es pinta sobre morter de

El diumenge 10 d’octubre es va
fer l’acte d’inauguració de les pintures al fresc de la capella del
Santíssim de l’església de Santa
Maria de Santa Coloma de Queralt.
Tot i que la inauguració oficial no
s’ha fet fins aquest octubre, ja fa
uns mesos que el mural estava
acabat. Es tracta d’una obra de
Josep Minguell que, utilitzant la
tècnica de la pintura al fresc, ha
pintat més de 100 metres quadrats que representen el patiment humà, la recerca de la llibertat i la resurrecció de Jesucrist. També hi ha dibuixat escenes de l’Apocalipsi i la imatge de
Santa Coloma.
Les parets de la capella de la

Foto: startap.cat / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

va pintat de blanc i no tenia cap
ornament decoratiu. Ara ja hi
llueixen els frescos de l’artista
targarí Josep Minguell.
Segons l’artista, el repte és pintar

calç i la calç no admet tota mena
de colors, només els colors minerals, que procedeixen de jaciments del Mediterrani; molts
d’ells ja s’utilitzaven durant el pe-

El fotògraf, amb companys
fent-li costat ■ JOSEP LOSADA

sin. Com ha fet sempre, el
fotoperiodista reafirma
que ni tan sols es va resistir. En versió corroborada
pels companys testimonis, García explica que
s’havien acabat els aldarulls i que es disposava a
fotografiar l’actuació policial fora “de protocol” contra un jove, l’agent li ho va
voler impedir tapant-li la
visió, i finalment li va donar una empenta molt forta. Quan va demanar explicacions, l’agent va ordenar que el detinguessin. ■

ríode romà, medieval i al Renaixement”, explica Minguell. A la vegada, destaca que aquests colors creen una “harmonia molt especial”
que remeten a la naturalesa.
En una de les parets principals de
la capella, Minguell ha dibuixat un
grup de persones que surten caminant d’un camp de concentració.
Amb aquesta pintura es representa
el patiment humà i l’esperança,
perquè aquestes figures simbolitzen, diu, la recerca de la llibertat. A
l’altre costat, el pintor ha reproduït
la figura de Jesucrist en el moment
de la resurrecció. “És la resposta al
patiment humà”, completa. A les
parts superiors de la capella també
hi ha dibuixat escenes relacionades
amb l’Apocalipsi i temes propis del
municipi, com ara la imatge de
Santa Coloma, de la població o de
Minerva, entre altres.
Es tracta d’una tècnica pictòrica
mil·lenària que s’aplica als interiors dels edificis i Minguell és un
dels pocs artistes arreu del món
que encara la practica.

.

140009-1250043L

Jordi Panyella

La fiscal retira la petició de
nou mesos de presó per al
fotoperiodista d’El País
Albert García, detingut
per la Policía Nacional en
les protestes contra la sentència del Suprem. Entén
que no s’ha demostrat el
delicte d’atemptat a l’autoritat, però li demana
4.800 euros de multa per
desobediència i lesions
lleus a un agent. El policia
suposadament lesionat al
dit sosté que García va
ignorar l’ordre d’apartarse: “Em va donar una empenta i vam forcejar.”
Aleshores és quan hauria
ordenat que el detingues-
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L’Estat destina
la meitat de la
inversió a
Rodalies
a La delegada del govern espanyol diu que no sap d’on
treuen ERC i Junts el baix grau d’execució a Sosté que la

licitació s’ha multiplicat per sis i que es notarà en les obres

Xavier Miró
BARCELONA

179487-1249358L

El servei de Rodalies de
Catalunya s’emporta gairebé la meitat dels 2.230,7
milions d’inversió previstos per a Catalunya en la
proposta de pressupost de
l’Estat per al 2022, concretament al voltant de
1.068 entre la partida especificada explícitament
com a “Rodalies de Catalunya” (679,86), la inversió
destinada a “compra de
material Renfe” (135,57,
que inclou la compra de
combois nous), 10 milions
per a obres d’accessibilitat
ferroviària a Barcelona i
243 per a servei públic
obligat (OSP) ferroviari
–aquests darrers no s’especifica si són exclusius
de Rodalies o també de la
xarxa de mitjana distància, convencional i d’alta
velocitat.
Però la inversió en ferrocarril arriba fins als
1.458 milions, tenint en
compte les partides desti-

La xifra

—————————————————————————————————

1.458

milions d’inversió en ferrocarrils inclou la proposta de
pressupost per a Catalunya,
més de 1.000 per a Rodalies.

nades a “inversions en
línies d’explotació” del
TAV (269,72) i el tercer
carril del corredor mediterrani entre Vila-seca i
Castellbisbal (120,27).
També relacionat en
part amb el capítol ferroviari, hi ha l’aportació
anual de 109 milions a
l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) per a la
gestió del transport públic
a la regió, que inclou ferrocarrils, metro i autobusos.
La delegada del govern
espanyol a Catalunya, la
socialista Teresa Cunillera, va exalçar l’aposta inversora del govern del
PSOE i En Comú Podem,

i va defensar que el fet que
Catalunya s’emporti més
diners que cap altre territori, excepte Andalusia,
respon a “les seves necessitats per tornar a ser el
motor econòmic que va
ser d’Espanya”. Cunillera
va preguntar als presidents del PP que denuncien tracte de favor si és
que “la unitat d’Espanya
no inclou Catalunya”.
“Doncs treballem perquè
Catalunya tingui el que es
mereix”, hi afegia.
Pel que fa al baix percentatge d’execució d’inversions, que ERC i Junts
situen en només el 13%
enguany, Cunillera rebutja valorar la xifra, perquè,
diu, no sap d’on l’extrapolen, i afirma que desconeix el grau d’execució de
les inversions de la resta
d’administracions. La delegada del govern es limita
a revelar que el nombre de
licitacions s’ha multiplicat
per sis i que això millorarà
el percentatge final d’execució d’obres. ■

Inversions destacades a Catalunya
del pressupost de l’Estat

Milions

Conservació i explotació de
carreteres, autovies i autopistes
Autovia A-27 de Valls a
Montblanc (7,3 km)
Autovia A-2 de Tordera a
Maçanet de la Selva (8,9 km)
Obres autovia orbital B-40
Olesa-Viladecavalls
Inversions en línies
d’explotació TAV
Rodalies de
Catalunya
Corredor mediterrani
Vila-seca - Castellbisbal
Compra de material
Renfe (combois)
Autoritat del
Transport Metropolità
Aeroports de Catalunya
(Aena + Enaire)
Port de
Barcelona
Port de
Tarragona

159
23,43
10,30
9,2
269, 72
679,86
120,27
135,57
109
94,8
97,17
41,26

Manteniment d’autopistes i obres conegudes
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La xarxa viària és la segona
beneficiària global de les inversions directes en infraestructures. Es destinaran 159
milions per a conservació i
explotació de la xarxa, que inclouen també, segons Cunillera, les primeres obres de
manteniment que l’Estat
haurà de fer a les autopistes
AP-2 i AP-7, que ha assumit
l’Estat un cop finalitzades les
concessions i eliminats els
peatges. Per a l’any vinent,
també hi ha 23,4 milions per

al túnel de Lilla, que es construeix al tram entre Valls i
Montblanc de l’autovia A-27.
També hi ha 19 milions per a
la “millora d’accessibilitat al
Baix Llobregat” i 10,3 per al
tram entre Tordera i Maçanet
de la Selva de l’A-2, així com
9,2 per a la continuació de
les obres de l’autovia orbital
B-40 entre Olesa i Viladecavalls. Nous edificis a la Zona
Franca de Barcelona s’emporten 120 milions; el pla estatal d’habitatge, 51,47; aero-

ports d’Aena a Catalunya,
94,8, i els ports de Barcelona
i Tarragona, 97 i 41, respectivament. També hi ha 5 milions per al Barcelona Supercomputing Center i 12,6 per
al sincrotró. Dels 2.230 milions, 1.765 s’inverteixen a la
demarcació de Barcelona;
281, a Tarragona; 108, a Girona, i 76, a Lleida. Es destinen
256 milions a ajuts per a la digitalització d’autònoms i pimes i 96 per a la modernització de la indústria turística.

